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Одакле почети? 

Независан – који не зависи ни од кога, који није у  
зависном, подређеном положају, који није ограничен  
нечијим утицајем, који није условљен нечим 

Непристрасан – који се не руководи личним,  
субјективним разлозима, осећањима, мотивима  
∼ објективан ∼ реалан 

(Извор: Речник српског језика, Матица српска,  
Нови Сад, 2011.) 



 
 

 То мора да обухвати  
оне ризике који потичу  

од његових активности,  
или из његових односа,  

или из односа његовог особља  

Непристрасност 

КТ мора да буде  
способно да покаже  

како оно отклања или  
своди на најмању  

могућу меру такве ризике 

КТ мора стално да  
идентификује ризике  

по своју непристрасност 
РИЗИЦИ 

КТ мора да буде одговорно за  
непристрасност  

својих активности контролисања  
и не сме да дозволи да комерцијални,  

финансијски или други притисци  
компромитују непристрасност 



остали задаци организације и особља  
(планирање, пружање консултантских  

услуга, одржавање) 

РИЗИЦИ 

власништво (нпр. КТ формирано као посебни  
правни субјект чији је власник произвођач  
производа који су предмет контролисања) 

уговори (о сарадњи, нпр. са фирмом  
која спроводи одржавање)  

аранжмани са подуговарачима  
(нејасна подела одговорности) 



НЕПРИСТРАСНОСТ 

 Финансијска непристрасност/независност 
(стабилност; подршка од других активности; план за 
постизање финансијске непристрасности) 
 Оперативна непристрасност  
(послови оцењивања нису повезани са другим 
пословима или услугама организације које могу да 
утичу на непристрасност нпр. кроз  заједничке цене, 
маркетинг, продају или набавку) 
 Унутрашња непристрасност 
(раздвојеност активности унутар организације, 
нпр.испитивање, контролисање, сертификација) 

 



Непристрасност која потиче од 
организационе структуре 
Екстерна непристрасност 
(обухвата обављање других (забрањених) 
послова ван организације (планирање и 
пружање консултантских услуга, производња, 
набавка, инсталирање, сервисирање, 
власништво и сл.) 

 

НЕПРИСТРАСНОСТ 



Објективност значи фер и исти однос према 
свим клијентима 
Претња од сопствених интереса и 

провере сопственог рада 
(директни или индиректни интерес за 
клијента, претерана зависност од накнада 
које плаћа клијент, страх од губитка клијента, 
веза између плата и броја/резултата 
уговорених послова) 
 



Претња због велике повезаности 
(или губитак 
поверења)објективности 

   (присан однос са клијентом) 
Претња од вршења притиска 

(утицајан клијент може да врши 
притисак или прети) 



 
 

Свођење ризика  
на минимум Избор мера 

 
Идентификација  

ризика 
-документационо- 

 

A B C 

Како до прихватљивог нивоа непристрасности? 



СИТУАЦИЈА РЕАКЦИЈА на ситуацију 

(Не)постојање записа у вези 
идентификације ризика 

Неопходно како за контролно тело типа А тако и за 
контролно тело типа Ц 
Реакција АТС-а: неусаглашеност 

Сви ризици по непристрасност 
нису идентификовани  

Реакција АТС-а: неусаглашеност или забринутост – 
процена ситуације 
За КТ типа А: дефинитивно неусаглашеност 

Прописане методе за смањење 
ризика на минимум 

Неопходно како за контролно тело типа А тако 
и за контролно тело типа Ц 
Уколико мере нису прописане, реакција АТС-а: 
неусаглашеност 
Уколико се оцени да су мере неадекватне: 
неусаглашеност или забринутост – процена ситуације 
За КТ типа А: дефинитивно неусаглашеност 

Метода за процену ризика 
неодоговарајућа 

Забринутост сигурно 

Не(ажурност) записа  Забринутост сигурно 
Неусаглашеност уколико исто има или може имати 
утицај на тип контролног тела 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
 

Акредитационо тело Србије 
www.ats.rs 

 
 
 

natalija.jovicic_zaric@ats.rs 
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