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ЗАШТО РИЗИК? ЗАШТО ПРИЛИКА? 

Позната ситуација? 



Лабораторија мора да разматра ризике и прилике који су 
повезани са лабораторијским активностима. 

Лабораторија мора да планира мере за бављење ризицима 
и приликама и да их примени у пословним процесима. 

т.8.5, SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Лабораторија мора да вреднује ефективност тих мера. 



НАПОМЕНА 

Не постоји захтев у стандарду SRPS ISO/IEC 
17025:2017 за формалне методе за менаџмент 
ризиком или документовани процес менаџмента 
ризицима. 

 

Зашто је то важно истаћи? Шта ако применимо 
неке од формалних метода за менаџмент ризиком? 
Шта ако ....? 

  



 

 

 

Ризик је случајни догађај који се може десити и, ако 

се деси, има негативан утицај на циљеве. 

Прилика је случајни догађај који се може десити и, 

ако се деси, има позитиван утицај на циљеве. 

 

Мере за бављење ризицима и приликама 

 Мере предузете за бављење ризицима и 
приликама морају да буду пропорционалне 

потенцијалном утицају на валидност 
резултата лабораторије. 



Опције за бављење ризицима могу да обухватају: 

 

-идентификовање и избегавање претњи; 

-преузимање ризика да би се искористиле прилике; 

-елиминисање извора ризика; 

-мењање вероватноће или последица или 

-задржавање ризика на основу информација. 



Прилике могу да доведу до: 

 

-проширења предмета и подручја лабораторијске 

активности; 

-обраћања новим корисницима услуга; 

-коришћења нових технологија и 

-других прилика за бављење потребама корисника. 



извештај о преиспитивању од стране руководства 

Пример: одлуке и мере које су предузете узимајући 

у обзир могућности за побољшање, промене које је 

било потребно спровести у СМ и потребне ресурсе. 

Ако се може показати да су ове одлуке и мере 

засноване на процени ризика, може се рећи да је 

размишљање засновано на ризику примењено. 

 

Како показати/доказати размишљање  

засновано на ризику 



програм интерне провере 

Пример: ако лабораторија планира интерну проверу 

„узимајући у разматрање значај лабораторијских 

активности, измене које утичу на лабораторију и 

резултате претходних провера“, могло би се рећи да 

је размишљање засновано на ризику узето у обзир у 

поступку планирања. 

 

Како показати/доказати размишљање  

засновано на ризику 



измене система менаџмента лабораторије 

Пример: ако се планира измена система 

менаџмента, разматрају се потенцијалне последице 

предложених промена, као и интегритет постојећег 

СМ. Ако је постојала процена тежине 

потенцијалних последица у реализацији ових 

промена, лабораторија спроводи размишљање 

засновано на ризику.  

 

 

Како показати/доказати размишљање  

засновано на ризику 



измене неког елемента/корака у спровођењу 

лабораторијских активности 

Пример: у поступку контроле измене, лабораторија може 

показати да су измене ефикасно исконтролисане кроз 

процену потенцијалних утицаја на друге процесе. У неким 

случајевима једноставна процена је довољна, док је у другим 

ситуацијама прикладнија формална евалуација (потврђивање 

перформанси, верификација обука). Ако су размотрени 

потенцијални утицаји, коришћено је размишљање засновано 

на ризику. 

 

 

Како показати/доказати размишљање  

засновано на ризику 



Општи захтеви 

т.4.1.4 SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Лабораторија мора стално да идентификује  

ризике по своју непристрасност. 

 

Ризици: који произилате из њених активности,  

или из њених односа, или из односа њеног особља 

 



Општи захтеви 

т.4.1.4,  Напомена 

Односи који прете непристрасности: 

засновани на власништву, руковођењу, особљу,  

заједничким ресурсима, финансијама, уговорима,  

маркетингу и плаћању процената од продаје.  
 



Примери ризика по непристрасност 

-други послови запослених у случају када  

једна особа има више задужења –  

одговорности 

  

-притисци који настају од стране других  

организационих делова (нпр. од производње,  

продаје и сл.) 



Примери ризика по непристрасност 

-притисци од стране клијената (нпр.предуго  

трајање уговорног односа са клијентом) 

-у вези са подуговарањем  

-статус индустријских лабораторија у  

званичном надзору („offical control“) 



Примери ризика по непристрасност 

Анализа ризика по непристрасност мора  

да започне са нивоа организације  

(посебна организација, заједничко руководство,  

ланац управљања, организациона структура),  

преко појединачних нивоа (други задаци,  

интереси итд.) до оперативног нивоа  

(однос између других задатака и активности  

који захтевају непристрасност). 



Ризик, али и прилика 



 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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