
Нови захтеви за акредитациона тела – 

очекивања и предности – ISO/IEC 17011:2017 

Наталија Јовичић Зарић 



ЦИЉ 



ЗАШТО СЕ СТАНДАРДИ МЕЊАЈУ ? 

Стандардизација је 

заснована на 

следећим 

принципима:  

....усаглашавање 

ставова 

заинтересованих 

страна...се постиже 

консензусом... 

 
извор: сајт Института за 

стандардизацију 
 



Задржани доказано 

примењиви 

захтеви 
 

Унапређен, где је 

било потребно 

 

Предмет и подручје 

примене 

PAS процедуре 

Активности оцењивања 

Захтеви за особље 
 

ISO/IEC 17011:2004 ISO/IEC 17011:2017 

Основни разлози за измену 



 ISO/PAS 17001 који се односи на НЕПРИСТРАСНОСТ 

ISO/PAS 17002 који се односи на ПОВЕРЉИВОСТ 

ISO/PAS 17003 који се односи на ПРИГОВОРЕ И ЖАЛБЕ 

ISO/PAS 17004 који се односи на ЈАВНО ДОСТУПНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

ISO/PAS 17005 који се односи на СИСТЕМ 
МЕНАЏМЕНТА 

Обавезујући захтеви ISO/PAS докумената су укључени у 

ревизију  ISO/IEC 17011 



 

Активности обухваћене акредитацијом укључују, али 
се не ограничавају на испитивање, еталонирање, 
контролисање, сертификацију система менаџмента, 
особа, производа, процеса и услуга, пружање услуге 
испитивања оспособљености, производњу 
рефрентних материјала, валидацију и верификацију. 

Предмет и подручје примене 



 

Термини и дефиниције 

Нове дефиниције: 

• Акредитација 

• Тело за оцењивање усаглашености 

• Вођа тима 

• Оцењивање са удаљености 

• Техника оцењивања 

• Активност оцењивања 

усаглашености 

• Програм оцењивања 

 

• Акредитационе активности 

• Додељивање акредитације 

• Шема акредитације 

• План оцењивања 

• Особље акредитационог тела 

• Одржавање акредитације 

• Поновно оцењивање 

• Флексибилни обим акредитације 

• Процес акредитације 



Флексибилни обим акредитације 
обим акредитације исказан на начин да омогући телима за 

оцењивање усаглашености да изврше измене у методологији и 

другим параметрима који спадају у компетентност тела за 

оцењивање усаглашености како је потврдило акредитационо тело  

 

Шема акредитације 
правила и процеси у вези са акредитацијом тела за оцењивање 

усаглашености на која се примењују исти захтеви  

  

Напомена 1 уз термин: Захтеви за шеме акредитације укључују, али 

се не ограничавају на ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, 

ISO/IEC 17024, ISO 17034, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17065, ISO 15189 

и ISO 14065. 



Техника оцењивања 
метода коју користи акредитационо тело да би обављало 

оцењивање   
Напомена 1 уз термин: Технике оцењивања могу да укључују, али се 

не ограничавају на: 

 - оцењивање на локацији; 

 - оцењивање са удаљености; 

 - осведочење; 

 - преиспитивање докуменaта; 

 - преиспитивање фајла;  

 - провере мерења; 

 - преиспитивање перформанси у испитивању оспособљености и 

другим међулабораторијским поређењима; 

 - провере валидације; 

 - ненајављене посете; 

 - интервијуисање. 



Оцењивање са удаљености 
оцењивање физичке локације или виртуелне локације 

тела за оцењивање усаглашености, коришћењем 

електронских средстава 

Напомена 1 уз термин: Виртуелна локација је онлајн 

средина која омогућава особама да извршавају процесе 

нпр. („cloud”) 

 

Програм оцењивања 
низ оцењивања конзистентан са специфичном шемом 

акредитације коју акредитационо тело спроводи код 

одређеног тела за оцењивање усаглашености током 

циклуса акредитације 



Споразум о акредитацији 

 

успостављање правно обавезујућег аранжмана... 

d)   да организују осведочење активности оцењивања 
усаглашености, када то захтева акредитационо тело 

e) да имају, где је применљиво, законски обавезујући 
аранжман са својим клијентима који обавезује 
клијенте да обезбеде, на захтев, тимовима за 
оцењивање АТ приступ да би се оцениле перформансе 
тела за оцењивање усаглашености, када спроводи 
активности оцењивања усаглашености на локацији 
клијента 

  



 

Захтеви за непристрасност 

 

АТ мора да има највише руководство које је 

посвећено непристрасности. 

Оно мора да документује и објави 

политику непристрасности која обухвата 

важност непристрасности при обављању 

акредитационих активности, управљања 

сукобом интереса и обезбеђивању 

објективности својих акредитационих 

активности. 

АТ мора да има процес да 

идентификује, анализира и 

вреднује ризике, поступа са 

ризицима, као и да прати и 

документује ризике везане за 

непристрасност.   

Процес мора да обухвата 

идентификацију и консултације 

са одговарајућим 

заинтересованим странама.  

У складу са ISO PAS 17001 



Захтеви за непристрасност 

Обавезе које се не сматрају ризиком по непристрасност: 

 организовање и учествовање као предавача на обукама, 

курсевима за оријентацију или образовним курсевима  

 додавање вредности током оцењивања  

 саветовање других акредитационих тела о развоју 

процеса акредитације  

 саветовање власника шеме о захтевима за акредитацију 

укључујући захтеве у оквиру релевантних стандарда за 

оцењивање усаглашености 



• Критеријуми компетентности за целокупно 

особљe укључено у процес акредитације су 

специфицирани и у складу су са Додатком А. 

 

• Захтеви за процес за почетно вредновање и стално 

праћење целокупног особља укљученог у процесе 

акредитације 

Захтеви за ресурсе 



6.1.1 процес 
 

Особље  

6.1.2 Утврђивање критеријума за компетентност 

6.1.3 Менаџмент компетентношћу / избор, обука, почетно 

вредновање, овлашћивање, мониторинг  

Знање 

Вештине 

Шеме акредитације 

 

Географска подручја 

Захтеви за ресурсе 



Захтеви за  

акредитацију 

Подношење  

пријаве 

 

Преиспитивање 

ресурса 
 

• Пријава: ... информације  о активностима 

које се спроводе на свим локацијама, 

укључујући виртуелну(е) локацију(е) 

• Уколико постоје докази о обмањујућем 

поступању, ако ТОУ намерно даје 

неистините информације или ако ТОУ 

скрива информације, АТ мора да одбије 

пријаву или прекине процес оцењивања 

Захтеви за процес 



Припрема за  

оцењивање 

• Више принципа који се морају поштовати 

при формирању тима 

• Оцењивање мора да обухвати узорак 

локација и особља ради утврђивања 

компетентности 

• Приликом избора активности које ће да 

оцењује АТ мора да разматра ризик 

повезан са активностима, локацијама и 

особљем који су обухваћени обимом 

акредитације. 
     

Захтеви за процес 



Оцењивање 

 

АТ мора да има документоване процедуре 

које описују технике оцењивања које се 

користе, околности у којима се користе и 

правила за одређивање трајања оцењивања.  

 

Процедурама мора да се обухвати начин на 

који ће акредитационо тело извештавати тело 

за оцењивање усаглашености о налазима 

оцењивања. 

Захтеви за процес 



Оцењивање 
• НОВО: 

Ако се извештај о исходу оцењивања 

разликује од исхода датог на крају 

оцењивања, акредитационо тело мора да 

достави објашњење, у писаној форми, телу 

за оцењивање усаглашености које је 

оцењивано. 
 

     

Захтеви за процес 



Циклус  

акредитације 
• Узорак обима акредитације мора да се 

оцењује најмање сваке две године.  

 

• Време између узастопних оцењивања на 

терену не сме да пређе две године. 

Захтеви за процес 



Приговори 

Жалбе 
У складу са ISO PAS 17003 

Захтеви за процес 

Захтеви за систем менаџмента 

У складу са ISO PAS 17005 – две опције (А, В) 



Елементи  

система 

менаџмента 

 

 систем менаџмента 

 управљање документима 

управљање записима 

 неусаглашености и корективне мере 

побољшавања 

интерне провере 

преиспитивање од стране руководства 



Побољшавања 

 ‘Побољшавања’ замењују ‘превентивне мере’ 

 АТ мора да документује процедуре за 
идентификацију прилика за побољшавања и 
да идентификује ризике и предузме 
одговарајуће мере.  





 

 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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