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ISO/IEC 17020:2012
Измене у односу на претходну верзију

• структура стандарда (усклађена са осталим из
серије стандарда 17000)

• поједини захтеви стандарда детаљније
обрађени (углавном преузимањем делова
текста из смернице IAF/ILAC A4, али има и
нових појашњења)

• дат већи број дефиниција (шеме
контролисања, систем контролисања итд.)

• дата могућност да КТ уреди систем
менаџмента на два начина: опција А - према
захтевима из 8.1.2 ISO/IEC 17020 или опција Б -
према ISO 9001

ISO/IEC 17020:2012
Измене у односу на претходну верзију

• уведен захтев који се односи на превентивне
мере

• захтев да КТ или организација чији је оно део
мора имати рачун који се може независно
проверити више не фигурише у тексту стандарда

• захтев сарадња је сада дат у оквиру напомене

ISO/IEC 17020:2012
Структура стандарда (1)

• Захтеви груписани у 5 основних

• 2 анекса: 
- Aнекс A нормативни и односи се на типове КТ

- Анекс Б информативни - даје попис елемената
који се могу приказати у извештају односно

сертификату о контролисању

ISO/IEC 17020:2012
Структура стандарда (2)

1. Предмет и подручје примене

2. Нормативне референце
3. Термини и дефиниције

4. Општи захтеви

4.1 Непристрасност и независност

4.2 Поверљивост

5. Захтеви за структуру

5.1 Административни захтеви

5.2 Организација и руковођење

ISO/IEC 17020:2012
Структура стандарда (3)

6. Захтеви за ресурсе

6.1 Особље

6.2 Постројења и опрема

6.3 Подуговарање

7. Захтеви за процес

7.1 Методе и процедуре контролисања

7.2 Поступање са преметима и узорцима
контролисања

7.3 Записи о контролисању

7.4 Извештаји о контролисању и сертификати о
контролисању



ISO/IEC 17020:2012
Структура стандарда (4)

7. Захтеви за процес

7.5 Приговори и жалбе

7.6 Процес са приговорима и жалбама

8. Захтеви за менаџмент систем контролних тела

8.1 Општи део (опција А и опција Б)
8.2 Општа документација система менаџмента
(опција А)
8.3 Управљање документима (опција А)
8.4 Управљање записима (опција А)
8.5 Преиспитивање од стране руководства
(опција А)
8.6 Интерна провера (опција А)
8.7 Корективне мере (опција А)
8.8.Превентивне мере (опција А)

ISO/IEC 17020:2012
4.1 Непристрасност и независност

• Активности контролисања морају да се спроводе
непристрасно.

• КТ мора да буде одговорно за непристрасност.
• КТ мора стално да идентификује ризике по његову

непристрасност.  То мора да обухвати оне ризике који
потичу од његових активности, или из његових односа, или
из односа његовог особља. Такви односи не значе
обавезно присуство ризика по непристрасност КТ.
Напомена: односи засновани на власништву, управљању, 
руковођењу, особљу, дељеним ресурсима, финансијама и
сл.).

• Уколико је идентификован ризик по непристрасност КТ
мора да буде способно да покаже како оно отклања или
своди на најмању меру такве ризике.

• КТ мора да има највише руководство привржено
непристрасности.

• позив на анекс 1 где су детаљно дати захтеви за
независност КТ (преузето из смернице).

ISO/IEC 17020:2012
4.2 Поверљивост

• КТ мора да буде одговорно, кроз правно преузете обавезе, 
за менаџмет својим информацијама добијеним или
насталим током обављања активности контролисања.

• КТ мора унапред да информише клијента о информацијама
које намерава да учини јавно доступним.

• Осим информација које клијент чини јавно доступним или
када је између КТ и клијента договорено, све остале
информације се сматрају правом својине и морају се
третирати као поверљиве. 

• Када се од КТ законом или на основу овлашћења
проистеклих из уговорних обавеза захтева да објави
поверљиве информације, клијент или појединац којих се то
тиче морају, осим ако је забрањено законом, бити
обавештени о датим информацијама.

• Са информацијама о клијенту добијеним из других извора
осим од стране клијента мора се поступити као са
поверљивим.

ISO/IEC 17020:2012
5. Захтеви за структуру

• КТ мора да има одговарајућа средства (нпр. осигурање и
резервна средства) за покривање одговорности које
настају из његовог пословања. Напомена: одговорност се
може преузети од стране државе у складу са националним
законима или од стране организације чије је КТ део.

• КТ мора да има на располагању једну или више особа као
техничког руководиоца који има свеукупну одговорност да
осигура да се активности контролисања спроводе у складу
са овим међународним стандардом. Напомена: није
обавезно да особа која обавља ову функцију има звање
техничког руководиоца.

• Особа (е) која (е) обавља (ју) ову функцију мора (ју) да буде
(у) технички компетентан (не) и да има (ју) искуство у раду
КТ.

• Када КТ има више од једног ТР, морају се дефинисати и
документовати специфичне одговорности сваког
руководиоца. 

• КТ мора да именује једну или више особа који ће мењати у
одсуству сваког ТР одговорног за текуће активности

ISO/IEC 17020:2012
6. Захтеви за ресурсе

• КТ мора да има документоване процедуре за избор, 
обуку, званично овлашћивање и праћење контролора
и другог особља, који су укључени у активности
контролисања.

• Особље упознато са методама и процедурама
контролисања мора да прати све контролоре и друго
особље које је укључено у активности контролисања
по питању задовољавајућих перфоманси. Резултати
праћења морају да се користе као средство за
идентификацију потреба за обуком. 

• Мора се посматрати сваки контролор на лицу места, 
изузев ако постоји довољно подржавајућих
информација да контролор наставља да ради
компетентно.

• КТ мора да одржава записе о праћењу, образовању, 
обуци, техничком знању, вештинама, искуству и
овлашћењу сваког члана свог особља.

ISO/IEC 17020:2012
6. Захтеви за ресурсе

• прецизирано која опрема треба да буде

идентификована - она која има значајан утицај на

резултате контролисања (6.2.3)
• објашњено кроз напомену шта значи тј. захтев да

се мора обезбедити да је компијутерски софтвер

адекватан за употребу ( валидација прорачуна
пре употребе, периодична поновна валидација, 
поновна валидација када су направљене промене

хардвера или софтвера исл.) - 6.2.13
• Кроз напомену дати разлози за подуговарање -
преузето из смернице



ISO/IEC 17020:2012
7.1 Методе и процедуре контролисања

• КТ мора да користи методе и процедуре за

контролисање које су дефинисане у захтевима

према којима се контролисање спроводи. Када
оне нису дефинисане контролно тело мора да

резвије специфичне методе и процедуре које ће

користити. КТ мора да информише клијента ако

сматра да предложени метод од стране клијента

није одговарајући. 
• Када КТ користи информације добијене од неке

друге стране, као део контролисања, оно мора да

верификује интегритет тих информација. 

ISO 17020:2012
7.3 и 7.4 Записи/извештаји/сертификати о контролисању

• Извештај или сертификат о контролисању мора

да буде интерно следив до контролора који је (су) 
извршио (ли) контролисање. 

• Идентификовани обавезни елементи који треба

да се прикажу у извешају/сертификату о

контролисању (изјава о усаглашености, када је
применљиво) - 7.2.4

ISO/IEC 17020:2012
7.5 Приговори и жалбе

• КТ мора да има документовани процес за пријем, 
вредновање и доношење одлуке о приговорима и
жалбама.

• Опис процеса поступања са приговорима и
жалбама мора да на захтев буде на располагању
свим заинтересованим странама.

• По пријему приговора, КТ мора да потврди да ли
се приговор односи на послове контролисања за
које је одговорно.

• КТ мора да буде одговорно за све одлуке на свим
нивоима процеса поступања са приговорима и
жалбама.

• Резултат истраживања и одлучивања о жалбама
не сме да буде било каква дискриминаторска
мера.

ISO/IEC 17020:2012
7.6 Процес са приговорима и жалбама

• 7.6.1 Прописани елементи који треба да буду у
процедури описани.

• 7.6.2 Одговорност КТ за прикупљање и
верификацију информација потребних за
валидацију приговора и жалби.

• 7.6.3 Потврда пријема приговора/жалбе и
обавештавање подносиоца о току, извештаји о
напретку (кад год је могуће).

• 7.6.4 Одлука мора да буде донета или
преиспитана и одобрена од стране лица која нису
учестовала у оргиналним активностима
контролисања.

• 7.6.5 Званично обавештење подносиоцу
приговора или жалбе о крају процеса поступања
са приговорима и жалбама (кад год је могуће).

ISO/IEC 17020:2012
8. Захтеви за систем менаџмента

• КТ мора успостави и одржава систем менаџмента који је у

стању да достигне захтеве стандарда ISO/IEC 17020 у

складу са опцијом А или опцијом Б.
• Опција А - СМ мора да се односи на следеће.

- систем менаџмента документацијом

- управљање документима

- управљање записима

- преиспитивање од стране руководства

- интерне провере
- корективне мере
- превентивне мере
- приговори и жалбе

Опција Б - КТ успоставило и одржава СМ у складу са

захтевима ISO 9001 и у стању је да подржава и показује

конзистентно испуњавање захтева стандарда ISO/IEC 17020.

ISO 17020:2012
8. Захтеви за систем менаџмента

• 8.2.3 извештавање руководства КТ од стране
руководиоца квалитета о перфомансама система
квалитета и побољшањима.

• 8.3.2 прописано шта процедура за управљање
документима мора да дефинише (одобравање, 
преиспитивање и ажурирање, идентификовање
измена и важећег статуса ревизија, управљање
екстерним документима).

• 8.4 процедура за управљање записима који се
односе на испуњење захтева стандарда.

• 8.5 преиспитивање од стране руководства –
доста детаљније: потребно да се успостви
процедура, дата фреквенција од 1 године као
минимум, наведени улазни и излазни елементи
преиспитивања.



ISO/IEC 17020:2012
8. Захтеви за систем менаџмента

• 8.6 интерне провере - доста детаљније: КТ мора
да успостави процедуре; позив на 19011 за
спровођење интерних провера; програм провере; 
утврђена динамика; КТ мора да осигура да ИП
спроводи особље са знањем о контролисању, 
интерним проверама и захтевима стандарда ISO 
17020.

• 8.7 корективне мере – КТ мора да успостави
процедуре; дефинисано који елементи/захтеви
треба да буду прописани процедуром (слично као
и код 17025).

• 8.8 превентивне мере- КТ мора да успостави
процедуре; дефинисано који елементи/захтеви
треба да буду прописани процедуром.

ISO 17020:2012
Прилог А - Захтеви независности за КТ

• У Анексу 1 наведени су случајеви који не доводе
до угрожавања неристрасности КТ тип А

- размена техничких информација између КТ и
клијента

- куповина, власништво или коришћење
контролисаних производа који су неопходни за
рад КТ

- куповина, власништво или коришћење предмета
за личне сврхе од стране особља

- куповина, власништво или коришћење предмета
који су контролисани, а који су неопходни за рад
другог дела истог правног ентитета
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SRPS ISO/IEC 17021:2011
Измене у односу на претходну верзију

• Обрисана сва нормативна позивања на ISO 19011
• Додато 7 нових дефиниција

• Додата три нова захтева

7.1.2. Утврђивање критеријума за компетентност са
позивањем на нормативни прилог А

7.1.3. Процеси вредновања са позивањем на
информативни прилог Б

9.2.2.2. Документовање разлога за одбијање пријаве

• Измењена тачка 4.3 брисањем једне реченице која није
више одговарајућа новој дефиницији (3.7) за
компетентност

• Ревидирана тачка 7.2.4.
• Обрисане “применљиве личне карактеристике”
• Додата је напомена са позивањем на
информативни Прилог Д за “жељено понашање
особа “

SRPS ISO/IEC 17021:2011
Измене у односу на претходну верзију

• Измењени захтеви који се односе на процес

– 9.1.1 Програм провере

– 9.1.2 План провере

– 9.1.3 Избор и задаци тима проверавача

– 9.1.4 Утврђивање времена провере

– 9.1.9 Спровођење провере “на лицу места”
– 9.1.10 Извештај о провери

– 9.1.12 Ефективност корекција и корективних

мера

• Неколико нових напомена (у 7.2.4, 9.1.1.2)

SRPS ISO/IEC 17021:2011
7.1.2 Утврђивање критеријума за компетентност

• СТ мора да има документовани процес за
утврђивање критеријума за компетентност за
особље које је укључено у руковођење, извођење
провера и сертификацију.

• Критеријуми за компетентност морају да буду
утврђени за

• Сваку врсту стандарда за систем
менаџмента или спецификацију

• Сваку техничку област
• Сваку функцију у процесу сертификације

• Излазни елементи процеса морају бити
документовани критеријуми захтеваног знања и
вештина ради достизања планираних резултата

Нормативан Прилог А

Сертификационе функције

Знање и вештина

Преиспитивање
пријава да би се

утврдила захтевана
компетентност тима
проверавача, да би

се изабрали
чланови тима

проверавача и да
би се утврдило
трајање провере

Преиспитивањ
е извештаја о
провери и
доношење
одлуке о

сертификацији

Провер
авање

Вођење тима
проверавача

Знање о пракси руковођења
пословањем X X

Знање о принципима провере, 
пракси и техникама X  X+ X+

Знање о специфичном стандарду/ 
нормативном документу за систем
менаџмента

X X X+ X+

Знање о процесима
сертификационог тела

X X X X

Вештина руковођења провером X X+
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SRPS ISO/IEC 17021:2011
7.1.3 Процеси вредновања

• СТ мора да има процесе за почетно вредновање
компетентности и стално праћење
компетентности и перформанси

• Сво особље укључено у руковођење и извођење
провера и сертификацију

• Примена дефинисаних критеријума
компетентности

• СТ мора да покаже да су његове методе за
вредновање ефективне

• Излазни елементи: идентификује се особље које
је показало захтевани ниво компетентности за
различите функције провере и процеса
сертификације

Хвала на пажњи!


