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Промене

Све се мења.

Промене су сталне.
Проблем није промена сама по себи, јер ће се промена догодити -

проблем је, пре, неспособност да се носи са променама када до њих дође.



Значај информисаности и обрада информација

Информације 

Обрада информација 
Неинформисаност кошта.
Значај ефикасне и ефективне обраде информација.

Радити на прави начин, радећи праве ствари



Документа која садрже захтеве 
за стицање и одржавање акредитације



EA MLA Документа – ниво 1

Документа у коме су дати захтеви за 
акредитациона тела (EN ISO/IEC 17011, 
Уредба Европског парламента и Савета 

број 765/2008 којом се прописују захтеви 
за акредитацију и тржишни надзор у вези 

са трговањем производима (Уредба 
765/2008), и тамо где је применљиво 
додатни захтеви из ЕА обавезујућих 

докумената и у IAF и/или ILAC 
документима које је EA одобрио као 

обавезујућа.

ISO/IEC 17011:2017

ТОУ: Усаглашавање докумената система менаџмента  



EA MLA Документа 
Ниво 2

Активности оцењивања 
усаглашености

(а) еталонирање

(b) испитивање (+ мед. испитивања)

(c) контролисање 

(d) сертификација производа

(e) сертификација система менаџмента

(f) сертификација особа

(g) валидација и верификација 

(h) ПТ провајдери

(i) произвођачи референтних материјала

(j) биобанкинг

EA MLA Документа
Ниво 3

Стандарди који садрже опште 
захтеве за ТОУ

(a) EN ISO/IEC 17025

(b)1 EN ISO/IEC 17025, (b)2 EN ISO 15189

(c) EN ISO/IEC 17020

(d) EN ISO/IEC 17065

(e) EN ISO/IEC 17021-1

(f) EN ISO/IEC 17024

(g)1 EN ISO/IEC 17029, (g)2 EN ISO 14065

(h) EN ISO/IEC 17043

(i) EN ISO 17034

(j) EN ISO 20387



EA MLA Документа – ниво 3 
праћење стстуса измена

Транзициони периоди, начини поступања.



EA MLA Документа – ниво 3 
праћење стстуса измена

Транзициони периоди, начини поступања.



EA MLA Документа – ниво 4

Примери:
SRPS CEN/TS 15675 (b)1 –повучен (мај 2019/ новембар 2020)
ISO 22870 (b)2

ISO/IEC 27006 (e)
ISO/TS 22003 (2022)
ISO/IEC TS 17021-10

Напомене у обимима акредитације:
Сертификационо тело је 

акредитовано према захтевима 
стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 
и стандарда SRPS ISO/IEC 27006:2017, 

ISO/IEC 27006:2015/Amd.1:2020

Садрже критеријуме који су допуна онима садржаним у стандардима нивоа 3.
Применљиви искључиво уз ниво 3.

(e)

Транзициони периоди 
(где су дефинисани), начини поступања 



EA MLA Документа – ниво 5

Обим акредитације.
Стандарди или друга нормативна документа која користи ТОУ да би
спровело поступак оцењивања усаглашености.

Нпр. испитне методе, ISO 9001, ISO 14001...

Акценат на обезбеђењу последњих валидних верзија.

Транзициони периоди (да ли су и где дефинисани), начини поступања.

ISO/IEC 27001:202X
IAF MD X:202X Transition Requirements



EA-INF/01 садржи и



...EA-INF/01 садржи и



...EA-INF/01 садржи и



...EA-INF/01 садржи и



Као и документа других међународних 
организација



...Као и документа других међународних 
организација



...Као и документа других међународних 
организација



...Као и документа других међународних 
организација



...Као и документа других међународних 
организација



Корисно је погледати и



...Корисно је погледати и



...Корисно је погледати и



Корисни линкови
https://european-accreditation.org/



Корисни линкови
https://ilac.org/



Корисни линкови
https://iaf.nu/



Корисни линкови

https://www.iso.org/home.html
https://iss.rs/

https://www.iso.org/home.html
https://iss.rs/


Важност праћења законске регулативе



Праћење и прилагођавање променама

Где се сада налазимо Где желимо да будемо



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Акредитационо тело Србије
www.ats.rs

office@ats.rs

http://www.ats.rs/
mailto:office@ats.rs
mailto:office@ats.rs
mailto:office@ats.rs
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