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ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРАНЕ
АКРЕДИТОВАНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
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Лабораторије за
испитивање/еталонирање/медицинске

SRPS ISO/IEC 17025: 2006

EA 2/05, ЕА 2/10, ЕА 2/14; ЕА 4/02, ЕА 4/07, ЕА 4/16
ILAC-G8:03/09, ILAC G17:2002 

АТС-ПА 01, ПА 02, ПА 03, ПА 04, ПА 06

SRPS ISO 15189:2008

ЕА 2/10, ЕА 4/07, ЕА 4/17

АТС-ПА 01, ПА 02, ПА 03, ПА 04, ПА 06

Контролна тела/ сертификациона тела за
сертификацију производа

SRPS ISO/IEC 17020: 2002

IAF/ILAC A4:2004 (АТС-УП 08)

АТС-ПА 01, ПА 03, ПА 04, ПА 06

SRPS ЕN 45011:2004

ЕА 6/02, ЕА 6/03, IAF GD5:2006

АТС-ПА 01, ПА 03, ПА 04

Сертификациона тела за сертификацију
система менаџмента/ особа

SRPS ISO/IEC 17021:2007

ЕА 7/04, ЕА 7/05, IAF MD1:2007, IAF MD2:2007, IAF MD3:2008, 
IAF MD5:2009 

АТС-ПА 01, ПА 03, ПА 04

SRPS ISO/IEC 17024:2005

IAF GD24:2004

АТС-ПА 01, ПА 04



т.5.2 SRPS ISO/IEC 17025: 2006:
компетентност целокупног

особља; циљеви у односу на
образовање, обучавање и
вештине; описи текућих
послова; овлашћења за
одређено особље; записи

т.8.1 SRPS ISO/IEC 17020: 2002:
и још правила понашања, зараде

особља
т.5 SRPS EN 45011: 2004:
и још квалификациони

критеријуми
т.7.1-7.4 SRPS ISO/IEC 17021: 

2007: и оцењивачи и они
који учествују у одлучивању

Захтеви за особље

Особље
акредитоване
организације

Расположивост

Компетентост

Оспособљеност

Обученост

Али, нешто недостаје.....

Надзор над особљем: редовна оцена извештаја о контролисању,
осведочење у обављање контролисања на лицу места, 
увид у конкретна запажања и одлуке донете након контролисања
(6.4 а- 6.4 е, IAF/ILAC A4:2004) 

Честа ситуација: планови “про форме”, некомпетентност особа
задужених за реализацију надзора, без анализе потреба...

Компетентност свог особља укљученог у процес
сертификације (G.5.2.2 IAF GD 5)

Честа ситуација: нејасно дефинисани критеријуми, као и “слаби”
докази о компетентности,недостајући записи

т.4.5 SRPS ISO/IEC 17025: 2006:
непредвиђени разлози, 

компетентан подуговарач, 
одговорност лабораторије, 
списак, оцене подуговарача, 
сагласност клијента

т.14 SRPS ISO/IEC 17020: 2002:
одговорност за утврђивање

усаглашености је на
контролном телу

т.5 SRPS EN 45011: 2004:
прописно документован

споразум, задржава
одговорност за додељивање, 
одржавање, проширење, 
суспензију и одузимање
сертификације

т.7.5 SRPS ISO/IEC 17021: 2007

Захтеви за подуговарање

Подуговарање

Компетеност
подуговарача

Одговорност
за

подуговорени
посао

Записи о
подуговарачима

Приказ
резултата

Али, нешто недостаје.....

...лабораторија подуговара посао због непредвиђених разлога...
(т.4.5.1 SRPS ISO/IEC 17025)
...мора у писаној форми да обавести корисника ...
(т.4.5.2 SRPS ISO/IEC 17025)

Честа ситуација: неразумевање УГОВАРАЊА и ПОДУГОВАРАЊА,
недостају писана обавештења о намерама за подуговарање....

...ради обезбеђења додатних ресурса или експертизе, они се не
сматрају подуговарачима...(т.14.2а IAF/ILAC A4:2004 )

Честа ситуација: неразумевање УГОВАРАЊА и ПОДУГОВАРАЊА,
подуговарање испитивања у оквиру исте организације (проблем
организационе структуре)



т.5.5 SRPS ISO/IEC 17025: 2006:
опремљеност, руковање од

стране овлашћеног особља, 
јединствено означавање, 
записи, упутства за
управљање, међупровере, 
одржавање, еталонирање

т.9 SRPS ISO/IEC 17020: 2002

Захтеви за опрему

ОПРЕМА

Опремљеност

Еталонирање

Одржавање

Овлашћено
руковање

Проблеми

...међупровере да би се обезбедио статус еталонирања опреме..
(т.5.5.10 SRPS ISO/IEC 17025)

програм и процедуре за еталонирање опреме
(т.5.6.1 SRPS ISO/IEC 17025)

ако резултати мерења и испитивања значајно утичу на резултате
контролисања тј. на закључке о усаглашености, опрема која се
користи мора бити на следљив начин еталонирана
(т.9.6 а IAF/ILAC A4:2004 )

Интерна еталонирања (т.9.7 б IAF/ILAC A4:2004 )

т.5.10 SRPS ISO/IEC 17025: 2006:
обавезан садржај, резултати

испитивања/еталонирања, 
приказ резултата добијених од
подуговарача, (симбол), 
измене/ допуне
извештаја/уверења

т.13 SRPS ISO/IEC 17020: 2002

т.12.3 SRPS EN 45011: 2004

т.8.2 SRPS ISO/IEC 17021: 2007

Захтеви за исправе о
усаглашености

Извештаји
Уверења

Сертификати

Јасност
коректност

Резултати
испитивања/ 
контролисања/
еталонирања

Поступак са
извештајима/
сертификатима

Проблеми

обавеза вођења детаљне евиденције о контролисању (иако клијенту
није потребан детаљан извештај) (т.13.2 а IAF/ILAC A4:2004 )

уколико постоји законска обавеза, могу бити прописани посебни
захтеви за садржај извештаја односно сертификата
(т.13.2 ц IAF/ILAC A4:2004 )

јасна идентификација измењеног извештаја
(т.13.4 а IAF/ILAC A4:2004 )

захтев за документовањем примене знака сертификације
(G 14.2, G.14.4 IAF GD 5)

идентификација коришћене методе (т.5.10.2 е SRPS ISO/IEC 17025)
измене и допуне извештаја/уверења (т.5.10.9 SRPS ISO/IEC 17025)



Повезано лице је лице које је повезано са сертификационим телом
-заједничким власништвом, у целини или делимично,

- заједничким директорима, уговорним односом,
- заједничким именом, неформалним споразумом или на други начин на

основу којег повезано лице има интерес у доношењу било које одлуке о
сертификацији или има потенцијалну могућност утицања на поступак.

Сертификационо тело треба да анализира и документује однос са
повезаним лицима, како би утврдило да ли постоје могућности за
сукоб интереса са пружањем услуга сертификације и како би одредило
тела и делатности које би, без примене одговарајућих контрола утицале
на поверљивост, објективност или непристрасност.

Сертификациона тела морају да покажу на који начин управљају својим
пословима сертификације и свим другим делатностима да би отклонила
постојећи сукоб интереса и како би на најмању могућу меру свела ризик
непристрасности. То показивање треба да обухвати све потенцијалне
изворе сукоба интереса, било да потичу из самог сертификационог тела
или из делатности повезаних лица.

IAF GD 5, t.4.2 o) – повезана лица

Како се поступа у случају промене
референтних докумената за испитивање/ 

контролисање/ сертификацију ?

SRPS ISO/IEC 17025: 2006, т.5.4.2

потврђивањем да се могу ваљано спровести
стандардне методе (УКЉУЧУЈЕ СВЕ РЕСУРСЕ!)

SRPS ISO/IEC 17020: 2002, т.10.1-т.10.2 

дефинисање метода и поступка контролисања
(УКЉУЧУЈЕ СВЕ РЕСУРСЕ!)

SRPS ЕN 45011:2004, т.4.3 и т.6

специфицирање релевантних стандарда и захтева, 
дефинисање ставова заинтересованих страна, 
оцена утицаја измена
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