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Након трогодишњег рада радне групе (ISO CASCO Working Group 
44), ISO је 30. новембра 2017. године објавио треће издање

стандарда ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025:2017).

Информација о новом издању стандарда објављена је на сајту

Акредитационог тела Србије 04.12.2017. године (као прва од

неколико информација, које су у плану да буду упућене

лабораторијама).

www.ats.rs

Објављено ново издање стандарда

ISO/IEC 17025 
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Подсећање на активности
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Непосредно након објављивања новог издања међународног

стандарда ISO/IEC 17025:2017, дана 28.12.2017. године, на сајту
Института за стандардизацију је објављена информација да је

као резултат рада комисије за стандарде и сродне документе KS 
CASCO, објављен српски стандард на српском језику.

www.iss.rs

Разлози за ревизију

Од 2005. године када је објављено друго издање стандарда

променили су се тржишни услови и технологија.

� Усаглашавање структуре и садржаја са недавно измењеним

стандардима (стандарди серије ISО/IEC 17000, најновија
верзија ISО 9001:2015)

� Фокусирање на резултате процеса уместо на прескриптивне

захтеве (већа флексибилност)

� Коришћење речника који одражава постојећу праксу и

технологију
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Главне измене

у односу на претходно издање

Из предговора SRPS ISO/IEC 17025:2017:

– размишљање засновано на ризику које се примењује у овом

издању, омогућило је одређено смањење прописаних захтева и

њихово замењивање захтевима заснованим на перформансама; 

– постоји већа флексибилност него у претходном издању у

захтевима за процесе, процедуре, документоване информације и
одговорности организације; 

– додата је дефиниција „ лабораторије”.
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Нова структура

1. Предмет и подручје примене

2. Нормативне референце

3.Термини и дефиниције

4. Општи захтеви

5. Захтеви за структуру

6. Захтеви за ресурсе

7. Захтеви за процес

8. Захтеви за систем менаџмента

Прилог A (информативан) Метролошка следљивост

Прилог B (информативан) Опције система менаџмента
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1. Предмет и подручје примене

• У овом документу специфицирани су општи захтеви за

компетентност, непристрасност и конзистентан рад

лабораторија. 

• Овај документ је применљив на све организације које обављају

лабораторијске активности, без обзира на број особља. 

• Корисници услуга лабораторије, регулаторна тела, 
организације и шеме у којима се користи колегијално

оцењивање, акредитациона тела и други, користе овај

документ за потврђивање или признавање компетентности

лабораторија. 
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3. Термини и дефиниције
(ново или модификовано)

3.4 
унутарлабораторијско поређење

организовање, извођење и вредновање мерења или испитивања на истим

или сличним предметима у оквиру исте лабораторије (3.6), у складу са

унапред одређеним условима

(Ново: базирано на ISO/IEC 17043:2010, дефиницији за «међулабораторијско
поређење», која је укључена као 3.3 ISO/IEC 17025:2017)

3.5 
испитивање оспособљености

вредновање перформанси учесника према унапред успостављеним

критеријумима, применом међулабораторијских поређења (3.3) 
[ИЗВОР: ISO/IEC 17043:2010, 3.7, модификовано –Напомене уз термин су избрисане.] 
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3. Термини и дефиниције
(ново или модификовано)

3.6 
лабораторија

тело које обавља једну или више од следећих активности: 
– испитивање; 
– еталонирање; 
– узорковање, повезано са испитивањем или еталонирањем које следи

након тога

НАПОМЕНА 1 уз термин: У контексту овог документа, „лабораторијске
активности” односе се на све три претходно наведене активности.

3.7 
правило одлучивања

правило које описује како се мерна несигурност узима у обзир када се

исказује усаглашеност са специфицираним захтевом.
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4. Општи захтеви

4.1 Непристрасност

(терминологија у складу са другим стандардима за оцењивање
усаглашености)

Нови/ измењени захтеви:
�Идентификација ризика по непристрасност на сталној основи

�Решавање ризика по непристрасност (елиминација ризика или

свођење на најмању меру)

Нагласак на «непристрасност» у односу на «независност»
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4. Општи захтеви

4.2 Поверљивост

(терминологија у складу са другим стандардима за оцењивање
усаглашености)

Нови/ измењени захтеви:
�Јачи нагласак на свесност корисника (...мора унапред да

информише корисника...)
�Детаљнији у вези са конкретним ситуацијама у којима би

поверљивост могла бити угрожена
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5. Захтеви за структуру

Нема више термина «техничко руководство» и «руководилац
квалитета» (али су задржане исте елементарне функције)

Ново: од лабораторије се захтева да дефинише и документује обим

лабораторијских активности за које је усаглашена са ISO/IEC 17025 
(искључује екстерно набављене лабораторијске активности на сталној
основи)

Oд лабораторије се захтева да документује своје процедуре до обима

који је неопходан да се обезбеди конзистентна примена њених

активности и валидност резултата (на лабораторији је да одлучи који

обим је неопходан, за разлику од претходног издања који доследно

користи термин “процедура” у захтевима)
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6. Захтеви за ресурсе

6.1 Опште
Лабораторија мора да има доступно особље, објекте, опрему, системе и

услуге подршке који су неопходни за управљање лабораторијским

активностима и извођење лабораторијских активности .
Акценат није на статусу или поседовању, већ на релевантним

захтевима за наведене ресурсе.
На пример:
6.2.1 се односи на особље, интерно или екстерно, за разлику од

претходног издања стандарда (2005), које захтева стално запослено

особље или особље под уговором

6.4.1 захтева да лабораторија има приступ опреми, за разлику од

претходног издања стандарда (2005), где лабораторија мора да буде

опремљена свим деловима опреме
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6. Захтеви за ресурсе

6.2 Особље

Терминологија и захтеви су ажурирани и реорганизовани

Нема значајних промена у односу на претходну верзију (2005) 
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6. Захтеви за ресурсе

6.3 Објекти лабораторије и услови средине

Терминологија и захтеви су ажурирани и реорганизовани

Нема значајних промена у односу на претходну верзију (2005) 
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6. Захтеви за ресурсе

6.4 Опрема
6.4.1 Лабораторија мора да има приступ опреми (укључујући, али
се не ограничавајући на мерне инструменте, софтвер, еталоне, 
референтне материјале, референтне податке, реагенсе, 
потрошни материјал или помоћне апарате) која се захтева за

исправно извођење лабораторијских активности и која може да

утиче на резултатe. 
–Детаљнији опис (попис) предмета који се сматрају опремом у

односу на претходну верзију (2005)
–Напомене обезбеђују више информација које се односе на

референтне материјале
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6. Захтеви за ресурсе

6.4 Опрема
6.4.6 Идентификује два критеријума када мерна опрема мора да буде

еталонирана: 
– када тачност мерења или мерна несигурност утичу на валидност

резултата о којима се извештава, и/или
– када се захтева еталонирање да би се успоставила метролошка

следљивост резултата о којима се извештава. 
�Наведени критеријуми се односе на све лабораторијске активности

(претходна верзија (2005) имала је различите захтеве за еталонирање
и испитивање)
�Метролошка следљивост је издвојена као посебна тачка (претходна
верзија (2005) укључивала је еталонирање у оквиру захтева за

следљивост) 
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6. Захтеви за ресурсе

6.5 Метролошка следљивост

Терминологија и захтеви су ажурирани како би рефлектовали

тренутну праксу у следљивости

У односу на претходно издање (2005) смањен је број напомена

Додатна објашњења у вези са следљивошћу дата су у Прилогу А
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6. Захтеви за ресурсе

6.6 Екстерно набављени производи и услуге

•Захтев комбинује захтеве 4.4 Подуговарање и 4.5 Набавку услуга

и производа из претходног издања стандарда (2005)
•Осим тога, нема значајнијих измена у односу на претходну

верзију (2005)
•Фокусирање на комуникацију са екстерним испоручиоцима
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7. Захтеви за процес

7.1 Преиспитивање захтева, понуда и уговора

7.2 Избор, верификација и валидација метода

7.3.Узорковање

7.4 Руковање предметима испитивања или еталонирања

7.5 Технички записи

7.6 Вредновање мерне несигурности

7.7 Обезбеђење валидности резултата

7.8. Извештавање о резултатима

7.9  Приговори

7.10 Неусаглашени посао

7.11 Управљање подацима и менаџмент информацијама
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7. Захтеви за процес

7.1 Преиспитивање захтева, понуда и
уговора

Нови/ ажурирани захтеви:
7.1.3 Захтева да се преиспитивањем обухвати изјава о

усаглашености и правило одлучивања

7.1.4 Захтева да одступања која захтева корисник не смеју да

утичу на интегритет лабораторије или на валидност резултата. 
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7. Захтеви за процес

7.2 Избор, верификација и валидација
метода

Терминологија и захтеви су ажурирани и реорганизовани

Напомена дата после захтева 7.2.1.1 појашњава да се термин

„метода” који се користи у овом документу може сматрати

синонимом у односу на термин „процедура мерења” како је

дефинисано у ISO/IEC Guide 99.
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7. Захтеви за процес

7.3 Узорковање

Дефиниција лабораторије (3.6) појашњава да је узорковање

повезано са испитивањем или еталонирањем које следи након тога

Нема значајнијих измена у односу на претходну верзију (2005)
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7. Захтеви за процес

7.4 Руковање предметима испитивања
или еталонирања

7.4.3 укључује нов захтев: Када корисник захтева да предмет буде

испитан или еталониран, прихватајући одступања од

специфицираних услова, лабораторија мора да у извештај укључи

изјаву о одрицању од одговорности,. указујући на резултате на
које би могло да утиче ово одступање

Осим тога, нема значајнијих измена у односу на претходну верзију
(2005)
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7. Захтеви за процес

7.5 Технички записи

�Технички записи «сврстани» у захтеве за процес (новина)
�Захтеви за остале записе сврстани у захтеве за систем

менаџмента (8)
� Осим тога, нема значајнијих измена у односу на претходну

верзију (2005)
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7. Захтеви за процес

7.6 Вредновање мерне несигурности
7.6.1 захтева да лабораторије идентификују доприносе мерној

несигурности

7.6.2 захтева вредновање мерне несигурности за сва еталонирања која

обавља лабораторија за еталонирања, укључујући и еталонирања

сопствене опреме

7.6.3 захтеви за вредновање мерне несигурности код лабораторија за

испитивање су суштински исти као у претходњем издању стандарда

(2005) 
НАПОМЕНА 2: За одређену методу, где је успостављена и

верификована мерна несигурност резултата, нема потребе да се вреднује
мерна несигурност за сваки резултат, уколико лабораторија може да

покаже да су идентификовани критични фактори утицаја под контролом. 
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7. Захтеви за процес

7.7 Обезбеђење валидности резултата
•Раздваја захтеве за праћење валидности резултата у оквиру саме

лабораторије (7.7.1) и она која укључују поређења са другим

лабораторијама (7.7.2).
•Подаци добијени из интерних активности (7.7.1) морају да се

записују на такав начин да су трендови уочљиви и, тамо где је

изводљиво, статистичке технике се морају применити за

преиспитивање резултата.
•Подаци добијени на основу активности праћења (обухваћено и

7.7.1 и 7.7.2) морају да се анализирају и да се користе за

управљање и побољшавање активности лабораторије, ако је

применљиво. 
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7. Захтеви за процес

7.8 Извештавање о резултатима
Терминологија која одражава садашње приступе извештавању

Нови/ ажурирани захтеви:
7.8.2.2 односи се на податке које лабораторија добија од

корисника, а који морају да буду јасно идентификовани, 
укључујући и ситуације када ти подаци могу да утичу на

валидност резултата (неопходно да се наведе одрицање од

одговорности)
7.8.5 специфични захтеви за извештавање о узорковању

7.8.6 извештавање у вези са изјавом о усаглашености
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7. Захтеви за процес

7.9 Приговори
(терминологија у складу са другим стандардима за оцењивање
усаглашености)

Нови/ ажурирани захтеви:
7.9.2 захтева да опис процеса за поступање са приговорима мора

да буде доступан било којој заинтересованој страни на њен захтев. 
7.9.6 захтева да исходе који се саопштавају подносиоцу приговора

морају да сачине или да преиспитају и одобре појединци који нису

укључени у лабораторијске активности на које се приговор

односи. 
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7. Захтеви за процес

7.10 Неусаглашени посао

нема значајнијих измена у односу на претходну верзију (2005)
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7. Захтеви за процес

7.11 Управљање подацима и менаџмент
информацијама

Проширен и ажуриран захтев 5.4.7 претходне верзије стандарда (2005), а са

циљем усаглашавања са садашњом лабораторијском праксом

7.11.2. у НАПОМЕНИ 1 се појашњава да „систем(и) менаџмента

информацијама лабораторије” укључују менаџмент подацима и информацијама

које се налазе и у компјутеризованим и некомпјутеризованим системима, као и

да неки од захтева могу бити више применљиви за компјутеризоване системе

него за некомпјутеризоване системе. 
7.11.4 Када се системом менаџмента информацијама лабораторије управља и

када се он одржава ван локације или преко екстерног провајдера, лабораторија
мора да обезбеди да је рад провајдера или оператера система усклађен са свим

применљивим захтевима овог документа. 
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8. Захтеви за систем менаџмента

8.1 Опције
Поред испуњавања захтева датих у тачкама од 4 до 7, лабораторија
мора да примењује систем менаџмента у складу са опцијом А или

опцијом B.
Опција А: Систем менаџмента лабораторије мора да се бави

најмање следећим захтевима (8.2-8.9)
Опција B: Лабораторија која је успоставила и која одржава систем

менаџмента, у складу са захтевима у ISO 9001, и која је у стању да

подржава и показује конзистентно испуњавање захтева датих у

тачкама од 4 до 7, такође испуњава најмање оно што је предвиђено

захтевима за систем менаџмента који су специфицирани у тачкама

од 8.2 до 8.9. 
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8. Захтеви за систем менаџмента

8.1 Опције

И опција А и опција B захтевају систем менаџмента који је у

стању да подржава и показује конзистентно остваривање захтева

ISO/IEC 17025 т. 4-7 и да обезбеђује квалитет резултата

лабораторије
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8. 1 Опција А
Систем менаџмента лабораторије мора да се бави најмање

следећим:
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8. 5 Mере за бављење ризицима и

приликама (опција A) 

Лабораторија мора да разматра ризике и прилике који су повезани

са лабораторијским активностима.

У напомени након 8.5.2 акцентовано је да не постоји захтев за

формалнe методe за менаџмент ризиком или за документовани

процес менаџмента ризиком, као и да лабораторије могу да одлуче

да ли хоће или неће да развијају обимнију методологију за

менаџмент ризицима него што се то захтева самим стандардом, 
нпр. кроз примену других упутстава или стандарда. 
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Сумирање промена

Терминологија

Структура

Опција А и Опција В

Размишљање засновано на ризику

Правилo одлучивања
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Обим промена

Структурне: захтев је остао исти, али се налази под новим бројем

(тачком стандарда)
Мање: терминологија захтева је промењена, али је суштина остала

иста

Веће: промене које захтевају од лабораторије да имплементира

нову или измењену праксу

Нови захтеви: захтев-и/ концепт-и који нису били у претходној

верзији стандарда
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АТС ће у наредном периоду радити на:

40

Шта нас чека у наредном периоду?

41

Резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) из 2016. године
прописује да је прелазни период за примену нове верзије

стандарда три године од датума објављивања нове верзије.

ISO и ILAC су издали заједничко саопштење које

акредитоване лабораторије могу пружити корисницима својих

услуга као доказ да су обе верзије стандарда валидне током

трогодишњег процеса транзиције (саопштење се може преузети
са линка који се налази на сајту Акредитационог тела Србије)

www.ats.rs

Прелазни период
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Општа информација о преласку

� Акредитованим лабораторијама за испитивање и акредитованим

лабораторијама за еталонирање биће омогућено да докажу

усаглашеност са новим издањем стандарда током редовних

надзорних оцењивања или током поновног оцењивања. У

изузетним случајевима, а на захтев лабораторије која на тај начин

прихвата додатне трошкове, прелазак на ново издање стандарда може

бити омогућено током посебног оцењивања, али само уколико

Акредитационо тело Србије има расположиве ресурсе за такво

оцењивање и у терминима који не угрожавају временске рокове

одређене планом преласка. 

� Сопствени план преласка на акредитацију према стандарду SRPS 
ISO/IEC 17025:2017, лабораторије су биле у обавези да доставе

Акредитационом телу Србије до 1. марта 2018. године. 

(кашњење у достави)
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Планиране активности са роком за

спровођење (1)
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Планиране активности са роком за

спровођење (2)
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Планиране активности са роком за

спровођење (3)
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Планиране активности са роком за

спровођење (4)
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Планиране активности са роком за

спровођење (5)
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На крају
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