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Eфикасност/ Ефективност

Е ф е к т и в н о с т

”Радити праве ствари”

Е ф и к а с н о с т

“Радити ствари на прави начин”



Захтеви стандарда који се односе на интерне провере и 

преиспитивање од стране руководства

SRPS ISO/IEC 
17025:2006 (2017)

4.14 (8.8)

4.15 (8.9)

SRPS EN ISO 
15189:2014

4.14

4.15

SRPS  ISO/IEC 
17043:2011

5.14

5.15



Захтеви стандарда који се односе на интерне провере и 

преиспитивање од стране руководства

SRPS 
ISO/IEC 

17020:2012

8.6

8.5

SRPS EN 
ISO/IEC 

17065:2016

8.6

8.5

SRPS  
ISO/IEC 

17024:2012

10.2.6

10.2.5

SRPS  
ISO/IEC 

17021-1:2015

10.2.6

10.2.5



Разлике у захтевима

у нумерацији 

(структура стандарда)

у редоследу навођења 
захтева

у начину на који су 
дефинисани захтеви 

(садржај захтева)
у терминологији



У суштини.... нема разлике!

Интерна провера

Преиспитивање 

од стране руководства да ли знамо 

да их 

користимо?



Ситуација

За методу за коју се тражи проширење обима акредитације, током

оцењивања од стране АТ утврђени су следећи налази:

❑Нису расположиви записи о обучавању особља за спровођење методе.

❑Нису обезбеђени услови средине који су неопходни за спровођење методе.

❑Опрема није еталонирана.

❑Нису расположиви записи о вредновању мерне несигурности.

❑Извештај о испитивању не садржи све елементе захтеване методом.

❑Не постоји доказ о праћењу перформанси поређењем са резултатима

других лабораторија.

Могућа 

решења?



Интерна провера

(како знамо да радимо праву ствар?)
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Важно је узети у обзир...

ПРОГРАМ ПРОВЕРЕ

Резултати 
претходних 

провера

Значај 
активности које 
се проверавају 

Измене које 
утичу на ТОУ

мора да одговара 

конкретној 

организацији и 

њеним потребама



SRPS EN ISO 19011:2018 – Седам принципа проверавања

Интегтитет
Коректно 

приказивање

Дужна 
професионална 

пажња

Поверљивост Независност
Приступ 

заснован на 
доказима

Приступ 
заснован на 

ризику



Не заборавити...

Не може свако да буде добар проверавач... изаберите мудро.

Усаглашеност са захтевима референтног стандарда није једини 
циљ провере...јасно дефинисати предмет провере.

Не плашите се да “искочите” из уходане  рутине...можете 
позитивно да се изненадите резултатима.



Преиспитивање 

(могуће ситуације)



Преиспитивање - Како знамо да радимо праву ствар?

Улазни елементи

Преиспитивање од стране руководства

Одлуке и мере

“Чему ово

служи, а уз то

и не ради?”



Да ли смо припремили информације у вези са...

➢изменама у интерним и екстерним питањима које су релевантне за

лабораторију



Да ли смо припремили информације у вези са...

➢испуњавањем циљева

(SMART), праћењем кључних 

индикаторима перформанси 

(KPI)

➢погодношћу политика и 

процедура

➢статусом мера из претходних 

преиспитивања од стране 

руководства; 



Да ли смо припремили информације у вези са...

➢изменама у количини и врсти посла или у обиму активности;

➢повратним информацијама од корисника и особља;

➢ефективношћу свих примењених побољшавања;

➢адекватношћу ресурса;

➢резултатима идентификације ризика;

➢исходима обезбеђења валидности резултата; и

➢осталим релевантним факторима, као што су активности праћења и

обука.



Да ли смо припремили информације у вези са...

➢исходима скорашњих 

интерних провера 

➢оцењивањима од стране

екстерних тела

➢приговорима

➢корективним мерама

Анализа 
узрока

Ishikawa 
Charts 

5 Why’s

Cause & 
Effect 

Diagram

Is / Is not 
Analysis



Ситуација

Зато што се 
прегрејала

Зато што 
је заказао 
систем за 
хлађење

Зато што 
је 

изостало 
редовно 

сервисира
ње

Зато што 
се 

користи 
ситем 

праћења у 
папиру

Зато што 
нисмо 

прешли на 
аутоматизован 

систем 
праћења

Опрема је 

престала да ради



Ситуација

Корисник је упутио приговор

Није задовољан резултатима испитивања

Испитивање није реализовано методом 
која задовољава његове потребе 

Зато што није изабрана адекватна метода

Зато што формом захтева за испитивање 
није предвиђено дефинисање методе 

зашто?

зашто?

зашто?

зашто?



Важно је знати

• Формирајте тим

• Дефинишите проблем

• Оцењујте процес, а не људе

• Избегавајте људску грешку као 

узрок проблема

• Фокусирајте се на проналажење 

узрока проблема

• Понекад може бити више узрока 

проблема

• Не компликујте



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, Београд

www.ats.rs


