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Текст међународног стандарда CEN је прихватио без 
модификација и објавио 2017. као европски стандард EN ISO/IEC 
17025.   

ISO/IEC 17025:2017 



Објављено ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025 

Као резултат рада Комисије за стандарде и сродне документе KS 
CASCO, Оцењивање усаглашености и менаџемент квалитетом, 
Институт за стандардизацију Србије је 25. децембра 2017. 
објавио српски стандард на српском језику: 

 

 
превод међународног стандарда ISO/IEC 17025:2017 са енглеског 
на српски језик. 
двојезично издање на српском и енглеском језику. 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 



Објављена исправка националног стандарда 

26. марта 2018.  Институт за стандардизацију Србије је објавио 
исправку стандарда (саставни део стандарда) 

 

 

Промењен текст у набрајању под ј) у тачки 7.7.1 
 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 „међулабораторијска поређења”   
SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018 „унутарлабораторијска поређења”  
 

SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018 



Дефиниција унутарлабораторијског поређења 

3.4 (термини и дефиниције) 

унутарлабораторијско поређење  

организовање, извођење и вредновање мерења или испитивања на 

истим или сличним предметима у оквиру исте лабораторије (3.6), 

у складу са унапред одређеним условима 

(Ново: базирано на ISO/IEC 17043:2010, дефиницији за 

«међулабораторијско поређење», која је укључена као 3.3 ISO/IEC 

17025:2017) 

 



Подсетник на претходна издања 

ISO/IEC 17025:2017 
(треће издање) 

ISO/IEC 17025:2005 
(друго издање) 

ISO/IEC 17025:1999 
(прво издање) 

ISO/IEC Guide 25:1990  



Општи принципи 

ISO/IEC 17025 садржи захтеве за лабораторије који им 
омогућавају да покажу да раде компетентно и да могу да дају 
валидне резултате.  

Систем који омогућава  
непристрасност, конзистентност, поузданост 

 
“једном исправно....увек исправно” 

 
Заједнички за све верзије стандарда. 



Подсећање на активности које су претходиле 
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1 Предмет и подручје примене 

У овом документу специфицирани су општи захтеви за 
компетентност, непристрасност и конзистентан рад 
лабораторија.  

Овај документ је применљив на све организације које обављају 
лабораторијске активности, без обзира на број особља.  

Корисници услуга лабораторије, регулаторна тела, 
организације и шеме у којима се користи колегијално 
оцењивање, акредитациона тела и други, користе овај документ 
за потврђивање или признавање компетентности лабораторија.  

 



Разлози за ревизију 

 Промене у тржишним условима и технологији (модернизација) 
 Електронска форма је у значајном обиму заменила папирну форму. 
 Искуство је показало неопходност усклађивања са ISO 9001 

(најновија верзија ISО 9001:2015) и другим стандардима (захтеви 
корисника, тендери...) 

 Усаглашавање структуре и садржаја са осталим стандардима за 
оцењивање усаглашености  (стандарди серије ISО/IEC 17000) 

 Фокусирање на резултате процеса уместо на детаљне описе 
задатака и корака у оквиру процеса (прескриптивне захтеве) - већа 
флексибилност 

 Коришћење терминологије која одражава постојећу праксу и 
технологију   



Главне измене у односу на претходно издање 

 
Из предговора SRPS ISO/IEC 17025:2017: 

– размишљање засновано на ризику које се примењује у овом 
издању, омогућило је одређено смањење прописаних захтева и 
њихово замењивање захтевима заснованим на перформансама;  

– постоји већа флексибилност него у претходном издању у 
захтевима за процесе, процедуре, документоване информације и 
одговорности организације;  

– додата је дефиниција „лабораторије”. 



Размишљање засновано на ризику (1) 

Није у потпуности ново!  
 

Примери (SRPS ISO/IEC 17025:2006): 

4.11.3 Корективна мера мора бити примерена проблему и ризику. 

5.5.10 Ако су потребне међупровере да би се одржало поверење у статус 
еталонирања опреме, те провере морају да се обављају у складу са 
утврђеном процедуром. 



Размишљање засновано на ризику (2) 

Провлачи се кроз цео стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017. На пример: 

4.1.4 Лабораторија мора стално да идентификује ризике по своју 
непристрасност. 

8.8.2а) Лабораторија мора да планира, успоставља, примењује и одржава 
програм провере укључујући учесталост, методе, одговорности, захтеве 
за планирање и извештавање, који мора да узима у разматрање значај 
лабораторијских активности на које се односи, измене које утичу на 
лабораторију, и резултате претходних провера; 

Ширина и дубина имплементације одређених захтева је различита са 
циљем да се нађе «најбољи» начин за сваку лабораторију. 



Размишљање засновано на ризику (3) 

Ново: Уграђена филозофија. Захтев лабораторији да планира и 
примењује мере које се односе на ризике и прилике.  

Лaбoрaтoриja je oдгoвoрнa зa oдлучивaњe o тoмe кojим ризицима и 
приликама је потребно да се бави. 

Бављење ризицима и приликама успоставља основу за повећавање 
ефективности система менаџмента, постизање побољшаних 
резултата и спречавање негативних ефеката. 

Раније је стандард управљао ризиком  

Сада лабораторија преузима одговорност  



Већа флексибилност (1) 

 

Претходно издање: прескриптивни захтеви 

Ново издање: смањен број захтева за процедурама 

Нема више термина «техничко руководство» и «руководилац 
квалитета» (али су задржане исте елементарне функције) 

Нема захтева за заменицима за кључно особље. 

Нема више термина Пословник о квалитету, нити постоји експлицитан 
захтев да постоји такав документ  (да ли то значи да лабораторије више 
неће имати Пословник о квалитет?) 



Већа флексибилност (2) 

 

Не заборавити размишљање засновано на ризику које је уграђено у ново 
издање стандарда. 

5.5 Лабораторија мора да: 

c) документује своје процедуре до обима који је неопходан да се 
обезбеди конзистентна примена њених активности и валидност 
резултата.  



Додата је дефиниција лабораторије 

3.6  
лабораторија  
тело које обавља једну или више од следећих активности:  
– испитивање;  
– еталонирање;  
– узорковање, повезано са испитивањем или еталонирањем које 
следи након тога (није обавезно исто правно лице!) 
НАПОМЕНА 1 уз термин: У контексту документа, „лабораторијске 
активности” односе се на све три претходно наведене активности. 
 

Део 3. Термини и дефиниције – изузетно користан 
Напомене – изузетно корисне 



Потпуно другачија структура стандарда 

ISO/IEC 17025:2005 
1. Предмет и подручје примене 
2. Нормативне референце 
3. Термини и дефиниције 
4. Захтеви који се односе на менаџмент 
5. Технички захтеви 
 

Прилог A Упоредни преглед тачака овог 
стандарда и стандарда ISO 9001:2000 
Прилог B Упутство за утврђивање 
примене у посебним подручјима 
(прилози су информативни) 
Библиографија 

ISO/IEC 17025:2017 
1. Предмет и подручје примене 
2. Нормативне референце 
3. Термини и дефиниције 
4. Општи захтеви (непристрасност и 
поверљивост) 
5. Захтеви за структуру  
6. Захтеви за ресурсе 
7. Захтеви за процес 
8. Захтеви за систем менаџмента 
 

Прилог A Метролошка следљивост 
Прилог B Опције система менаџмента 
(прилози су информативни) 
Библиографија 



Основ за нову структуру стандарда 

Стандард је уобличен у складу са редакторским правилима датим у 
ISO/IEC Директивама, Део 2 (ISO/IEC Directives, Part 2 — Principles 
and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents): 

Предмет и подручје примене,  Нормативне референце,  
Термини и дефиниције 

ISO/CASCO је дефинисао и структуру међународних стандарда за 
оцењивање усаглашености - након што су утврђени заједнички 
елементи који ће се поставити у смислу захтева стандарда, утврђена су 
следћа поглавља: 

Општи захтеви, Захтеви за структуру, Захтеви за ресурсе, 
Захтеви за процес, Захтеви за систем менаџмента 



Шта је донела нова структура стандарда? 

Захтеви за процес – шта треба да се ради? 

Захтеви за ресурсе – шта треба да има? 

Захтеви за структуру – како нешто треба да изгледа? 



5 Захтеви за структуру 

 

 

Од лабораторије се захтева да дефинише и документује обим 
лабораторијских активности за које је усаглашена са ISO/IEC 17025 
који искључује екстерно набављене лабораторијске активности 

на сталној основи 

 

У овом делу стандарда нема поднаслова 



6 Захтеви за ресурсе 

Од лабораторије се захтева да има доступно особље, објекте, опрему, 
системе и услуге подршке који су неопходни за управљање 

лабораторијским активностима и извођење лабораторијских активности . 

Акценат није на статусу или поседовању, већ на релевантним 
захтевима за наведене ресурсе. 

6.1 Опште 
6.2 Особље 
6.3 Објекти лабораторије и услови околине  
6.4 Опрема  
6.5 Метролошка следљивост (ново: Опција остваривања следљивости 
мерења на основу сертификата о усаглашености) 
6.6 Екстерно набављени производи и услуге (набавка и подуговарање) 

 

 



7 Захтеви за процес 

7.1  Преиспитивање захтева, понуда и уговора 
7.2  Избор, верификација и валидација метода  
7.3. Узорковање 
7.4  Руковање предметима испитивања или еталонирања 
7.5  Технички записи 
7.6  Вредновање мерне несигурности (увођење правила одлучивања 
која морају бити дефинисана када лабораторија издаје изјаве о 
усаглашености са спецификацијом, нпр. ILAC-G8:03/2009) 
7.7  Обезбеђење валидности резултата 
7.8. Извештавање о резултатима 
7.9  Приговори (захтев за «другом особом» ) 
7.10 Неусаглашени посао 
7.11 Управљање подацима и менаџмент информацијама 

 

 



Опција А и Опција Б   

8.1.1 Лабораторија мора да успостави, документује, примењује и одржава 
систем менаџмента који је у стању да подржава и показује конзистентно 
остваривање захтева овог документа и да обезбеђује квалитет резултата 
лабораторије. Поред испуњавања захтева датих у тачкама од 4 до 7, 
лабораторија мора да примењује систем менаџмента у складу са опцијом 
А или опцијом B. 
8.1.2 Опција А: Систем менаџмента лабораторије мора да се бави најмање 
следећим захтевима (8.2-8.9) 
8.1.3 Опција B: Лабораторија која је успоставила и која одржава систем 
менаџмента, у складу са захтевима у ISO 9001, и која је у стању да 
подржава и показује конзистентно испуњавање захтева датих у тачкама 
од 4 до 7, такође испуњава најмање оно што је предвиђено захтевима за 
систем менаџмента који су специфицирани у тачкама од 8.2 до 8.9.  
 



Сумирање промена 

 

Структурне: захтев је остао исти, али се налази под новим бројем 
(тачком стандарда) 

Мање: терминологија захтева је промењена, али је суштина остала иста 

Веће: промене које захтевају од лабораторије да имплементира нову или 
измењену праксу 

Нови захтеви: захтев-и/ концепт-и који нису били у претходној верзији 
стандарда 

Општи утисак: Мали број нових захтева, текст стандарда једноставнији 
и прецизнији, резултат примене “добре праксе”.  



Како се што боље спремити за оцењивање у сврху преласка 
на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 

Лабораторија се усаглашава са захтевима новог издања стандарда због 
себе, а не да би задовољила акредитационо тело. 

Где се могу наћи корисне информације: 

http://www.ats.rs/  значајне информације, презентације, саопштења, 
линкови за EA, ILAC, ISS... 
нпр. http://www.ats.rs/sr/strane/informacije-za-laboratorije-za-ispitivanje (8. 
април 2013. године): Информација у вези садржаја извештаја о 
испитивању/уверења о еталонирању у случају да лабораторија даје изјаву 
о усклађености са спецификацијама (засновано на документу ILAC-
G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification) 

https://www.iso.org/  значајне информације, брошуре... 

 
 



Информативно, а може бити корисно  
 http://www.eurolab.org/cookbooks.aspx 

 
 



Прелазни период 

 Резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) из 2016. године 
прописује да је прелазни период за примену нове верзије 
стандарда три године од датума објављивања нове верзије. 

 ISO и ILAC су издали заједничко саопштење које 
акредитоване лабораторије могу пружити корисницима својих 
услуга као доказ да су обе верзије стандарда валидне током 
трогодишњег процеса транзиције (саопштење се може преузети 
са линка који се налази на сајту Акредитационог тела Србије)
       

 www.ats.rs 



Усвојена политика у вези оцењивања усаглашености са 
новим издањем стандарда 

 Акредитованим лабораторијама за испитивање и акредитованим 
лабораторијама за еталонирање биће омогућено да докажу 
усаглашеност са новим издањем стандарда током редовних 
надзорних оцењивања или током поновног оцењивања. У 
изузетним случајевима, а на захтев лабораторије која на тај начин 
прихвата додатне трошкове, прелазак на ново издање стандарда може 
бити омогућено током посебног оцењивања, али само уколико 
Акредитационо тело Србије има расположиве ресурсе за такво 
оцењивање и у терминима који не угрожавају временске рокове 
одређене планом преласка.  

 Сопствени план преласка на акредитацију према стандарду SRPS 
ISO/IEC 17025:2017, лабораторије су биле у обавези да доставе 
Акредитационом телу Србије до 1. марта 2018. године.  

 



Спроведене активности у сврху припреме за прелазак 
(пре објављивања новог издања стандарда) 

Редовно праћење статуса измене стандарда  
(присуство састанцима  LC у оквиру EA , представник АТС-а члан  

Комисије за стандарде и сродне документе KS CASCO) 

Објављивање релевантних информација на сајту АТС-а у циљу 
правовремене информисаности лабораторија  

(13. септембра 2017. године АТС је позвао све лабораторије да прате 
статус ревизије стандарда – сајтови ISS и ISO) 



Спроведене активности у сврху припреме за прелазак 
(након објављивања новог издања стандарда) - 1 

Анализа утицаја насталих промена 

Формирање плана преласка (сагласност Савета за акредитацију 
добијена 10. јануара 2018.) 

Обука тренера у организацији EA LC (23-24. јануар 2018.) 



Спроведене активности у сврху припреме за прелазак 
(након објављивања новог издања стандарда) - 2 

Обука запослених у АТС-у (30. март 2018.) 

Обука оцењивача (23. и 24. април 2018.) 

Усаглашавање докумената АТС-а (од следеће недеље на сајту АТС-а 
биће доступна Контролна листа за оцењивање лабораторија у сврху 

преласка) 
Објављивање релевантних информација на сајту АТС-а у циљу 

правовремене информисаности лабораторија  
(4. децембра 2017. године објављена вест о новом издању стандарда са 

информацијом о прелазном периоду, 15. јануара објављен план преласка) 



Активности планиране у наредном периоду (1) 

Информативни семинар намењен лабораторијама са посебним 
освртом на најважније измене које је донело ново издање 

стандарда (24. мај 2018.) 

Почетак пријема пријава за акредитацију према новом издању 
стандарда, односно захтева за прелазак на акредитацију према 

новом издању стандарда 



Активности планиране у наредном периоду (2) 



Активности планиране у наредном периоду (3) 



Контролна листа за оцењивање лабораторија у сврху 
преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017 

Бр. 

Захтев стандарда 
SRPS ISO/IEC 
17025:2017 /  
Веза са захтевом 
стандарда SRPS 
ISO/IEC 
17025:2006 

Опис измене 
направљене у 
систему 
менаџмента и/или  
Идентификација 
документације 
којом се доказује 
испуњеност 
захтева  

Налаз о 
примени 

Испу-
њеност 
+ / - 

Редни 
број 
налаза 
из 
Листе 
налаза 

 
ПОПУЊАВА 
ЛАБОРАТОРИЈА 



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Контролне листе за 
оцењивање лабораторија у сврху преласка (1) 

Лабораторија је у обавези да идентификује промене које је неопходно 
да спроведе у циљу усаглашавања са захтевима SRPS ISO/IEC 
17025:2017, утврди утицај свих промена на свој систем/е менаџмента, 
спроведе потребне измене и детаљне податке/информације о томе 
наведе у Табели која је саставни део ове Листе.  

Попуњену Листу је неопходно доставити  најкасније месец дана пре 
оцењивања на лицу места у електронској форми. 

Ако лабораторија сматра да испуњава промењени захтев и да не мора да 
врши измене у свом систему који је до сада био предмет оцењивања од 
стране АТС-а, онда то треба да наведе у Табели. 



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Контролне листе за 
оцењивање лабораторија у сврху преласка (2) 

Попуњавање Контролне листе – корист за лабораторију. 

Поред попуњене Листе, а за потребе оцењивања у сврху преласка на 
акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017, доставља се и 
документација која доказује испуњеност измењених и/или нових 
захтева стандарда.  

Ефективност имплементације биће проверена током оцењивања на 
лицу места.  



Изазови са којима се суочавају акредитациона тела 

ILAC документи су тренутно под ревизијом. 

SRPS CEN/TS 15675:2009, Квалитет ваздуха – Меење емисије из 
стационарних извора – Примена EN ISO/IEC 17025:2005 на периодична 
мерења  (отворено питање статуса; захтеви у вези са ISO/IEC 17025:2005) 

Поједина законска регулатива се позива на SRPS ISO/IEC 17025:2005 

Већина акредитационих тела започиње оцењивања ове године. 

Прва искуства биће разматрана на састанку LC у марту 2019. 

Рад на хармонизацији 



Постојећи план формиран према информацијама добијеним од 
лабораторија узимајући у обзир стање на дан 24.05.2018. 

373 акредитоване лабораторије (SRPS ISO/IEC 17025:2006) 
(311 лабораторија за испитивање и 62 лабораторије за 

еталонирање) 

2018 
(~17) 

2019 
(~290) 

2020 
(~66) 



Могући проблеми за акредитациона тела 

Нису све лабораторије исте, нити треба да буду исте 
 

Критика да се на различит начин приступа различитим 
лабораторијама. На пример «сазнање» да је у X лабораторији оцењено 
на један начин, а у Y лабораторији на други. (?) 

Критика да не постоји уједначен приступ оцењивача. На пример  
инсистирање оцењивача на ризику који није препознат од стране 
лабораторије, на постојању процедура... (?) 

 



Решење  

Хармонизацији 

Компетентности 
запослених, оцењивача и 

експерата 



На крају 
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