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   Уколико сте укључени у избор испоручи-
лаца или евентуално доносите одлуке у 
вези са набавком, вероватно сте видели 
или користили робу или услуге које 
су промовисане уз позивање на ISO, 
ISO 9001:2008 или, још једноставнијe,  
на „ISO 9000”.

   Шта то значи? 
   Како вам ово може бити од помоћи? 

             У в о д                                         У в о д                                         У в о д                                         У в о д                                         У в о д                                         У в о д                            

 ISO 9001 – Који је његов  ISO 9001 – Који је његов  ISO 9001 – Који је његов  ISO 9001 – Који је његов  ISO 9001 – Који је његов  ISO 9001 – Који је његов 
 значај у ланцу набавке?  значај у ланцу набавке?  значај у ланцу набавке?  значај у ланцу набавке?  значај у ланцу набавке?  значај у ланцу набавке? 

   Како можете бити сигурни да ваши 
испоручиоци разумеју шта очекујете 
од њих и да су у стању да вам доследно 
обезбеђују усаглашене производе? 

   Овај информативни текст пружа 
одговоре на та питања, а упућује вас и 
како можете да постигнете максимум 
примењујући ISO 9001 као алат у ланцу 
испоруке (набавке).
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ISO 9001 је међународни стандард који 
поставља захтеве за систем менаџмента 
квалитетом (QMS) једне организације. То 
је део фамилије стандарда које је објавила 
Међународна организација за стандардизацију 
(ISO), који се често заједно помињу као „серија 
ISO 9000” или „фамилија ISO 9000”.

Због тога ћете понекад чути да се ваши 
испоручиоци позивају на то да су „серти-
фиковани према ISO 9000”, или да имају  
„QMS усаглашен са ISO 9000”.  То  обично 
значи да они изјављују да су успоставили QMS 
којим испуњавају захтеве ISO 9001, јединог 
стандарда у фамилији ISO 9000 који се може 
користити у сврху оцењивања усаглашености.

Међутим, важно је разумети да је ISO тело које 
доноси и објављује стандарде, односно ISO 
не врши   „сертификацију”  организација, као 
што ће бити објашњено даље у овом тексту.

    Шта  је  ISO 9001    Шта  је  ISO 9001    Шта  је  ISO 9001 ?   ?   ?   

Циљ ISO 9001 је да пружи скуп захтева 
који ће вам, ако се ефективно спроводе, 
обезбедити поверење у то да су ваши 
испоручиоци у стању да доследно обезбеђују 
робу и услуге које ће:
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• задовољити ваше потребе и очекивања,

• бити усаглашене са важећим прописима.

Захтеви стандарда обухватају широк спектар 
тема, укључујући посвећеност највишег 
руководства испоручиоца квалитету, 
усредсређеност на корисника, адекватност 
ресурса, компетенције запослених, процесе 
менаџмента (производњом, пружањем 
услуга и одговарајућим административним 
и помоћним процесима), планирање 
квалитета, пројектовање производа, 
преиспитивање долазних поруџбина, 
набавку, праћење и мерење процеса и 
производа, еталонирање мерне опреме, 
процесе за решавање жалби корисника, 
корективне/превентивне мере и захтеве за 
континуираним унапређењем менаџмента 
квалитетом. На крају, али не и мање ва- 
жно, постоји захтев стандарда за вашег 
испоручиоца који се односи на праћење 
задовољства корисника у односу на квалитет 
робе и услуга које он пружа.

ISO 9001 не прецизира захтеве за робу 
или услуге који се набављају. На вама је 
да их дефинишете тако што ћете јасно 
истаћи ваше потребе и очекивања у вези са 
производом. На пример, можете се позивати 
на спецификације производа, цртеже, 
националне или међународне стандарде 
за производе, каталоге испоручиоца или 
друге одговарајуће документе.
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То значи да је ваш испоручилац успоставио 
систематски приступ менаџменту ква-
литетом и управља својим пословањем 
на тај начин да обезбеђује да ваше 
потребе буду јасно схваћене, договорене и 
испуњене. Међутим, изјаву о усаглашености 
са ISO 9001 не треба схватити као замену 
за декларацију производа или изјаву о 
усаглашености производа.

 ISO 9001 предвиђа одређене захтеве 
за процес набавке, који укључују вас као 
корисника. Ти захтеви усмерени су на следеће:

• захтеве у вези са информацијама о 
набавци које је потребно дефинисати 
тако да испоручиоци јасно разумеју 
потребе својих корисника;

• начине којима се може верификовати 
да испоручени производи испуњавају 
захтеве корисника.

Важно је напоменути да кад год се у  
ISO 9001 помињу „производи”, тај тер-
мин може обухватити и нематеријалне 
„производе”, као што су услуге или софтвер.

        Шта              Шта              Шта      

     значи          значи          значи     

  „усаглашеност”    „усаглашеност”    „усаглашеност”  

  са  ISO 9001  са  ISO 9001  са  ISO 9001 ?  ?  ?  

  Како  вам  ISO 9001   Како  вам  ISO 9001   Како  вам  ISO 9001 

  може  помоћи    може  помоћи    може  помоћи    може  помоћи    може  помоћи    може  помоћи  

  при  избору     при  избору     при  избору   

  испоручиоца?     испоручиоца?     испоручиоца?   
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Ви имате значајну улогу у томе што дајете прецизне 

информације намењене вашем испоручиоцу о 
томе шта заправо желите. Можда ћете морати 
да се консултујете са вашим техничким особљем 
(правим корисницима) у овом процесу. Уколико 
то не урадите, може се десити да набавите 
производ који задовољава све захтеве које сте 
поставили, као и захтеве релевантних прописа, 
али је потпуно неадекватан када је у питању 
његова предвиђена употреба. Дакле, пре свега, 
потребно је усредсредити се на дефинисање 
ваших потреба које су директно повезане са 
предвиђеном употребом производа.

Како бисте што боље испунили овај задатак, 
можете размотрити следеће:

• Шта је специфично за производ (робу или 
услугу) који купујете? 

• Какав утицај овај производ има на ваше 
пословање?

• Који су ризици за ваше пословање ако се појаве 
проблеми у вези са овим производом?

• Како можете бити сигурни да ће производ који 
сте набавили заиста задовољити ваше захтеве?

• Шта знате о репутацији и претходним 
искуствима и перформансама свог 
испоручиоца?

• Који је ниво пове-
рења потребан у 
погледу способности 
испоручиоца да вам 
доследно обезбеђује 
усаглашен производ?

• Ако се определите за усагла-
шеност са ISO 9001 (на основу ваше оцене 
ризика повезаних са робом или услугама 
које набављате), како можете бити сигурни 
да ваш испоручилац заиста има QMS који 
испуњава захтеве ISO 9001?

• Да ли су роба и услуге које захтевате 
обухваћени QMS-ом вашег испоручиоца? 
(Можда ћете морати да захтевате копију 
сертификата или изјаве о усаглашености 
како бисте то утврдили.)
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Ваш испоручилац може на разне начине 
доказати да је успоставио QMS који испуњава 
захтеве ISO 9001. То обухвата следеће:

• Декларацију испоручиоца о усаглашености: 
декларацијом, која је оверена потписима 
овлашћених лица, ваш испоручилац 
гарантује да његов QMS испуњава захтеве 
ISO 9001. Декларација може да се заснива 
на систему интерних провера вашег 
испоручиоца, или на проверама преко 
друге или треће стране• Оцењивање преко друге стране : вашег 
испоручиоца је директно оценио корисник 
(на пример ви или неки други корисник 
чију репутацију уважавате) да би проверио 
да ли QMS испоручиоца испуњава захтеве 
ISO 9001 и ваше захтеве – понекад се ово 

  Како  можете  бити    Како  можете  бити    Како  можете  бити    Како  можете  бити    Како  можете  бити    Како  можете  бити  

  сигурни  да  ваш    сигурни  да  ваш    сигурни  да  ваш    сигурни  да  ваш    сигурни  да  ваш    сигурни  да  ваш  

  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     
  испоручилац  задовољава     

  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001 ?  ?  ?  

оцењивање посебно уговара у оквиру 
пословне сарадње.

• Оцењивање преко треће стране : (често се 
назива сертификација или регистрација) 
испоручилац ангажује непристрасну 
трећу страну (сертификационо тело или 
„регистратора”) да спроведе оцењивање 
и верификује усаглашеност са захтевима 
ISO 9001. Након тога, трећа страна вашем 
испоручиоцу  издаје сертификат у коме су 
описани предмет и подручје примене QMS-а 
и потврђена усаглашеност са ISO 9001.

• Додатно  поверење  произлази  из  чињенице  
да су  национално или  међународно  
призната  акредитациона тела, која вери-
фикују независност и компетентност 
сертификационих тела за спровођење   
процеса  сертификације, акредитовала  нека 
сертификациона  тела  („регистраторе”).   
Многа акредитациона тела имају мулти-
латералне споразуме под окриљем 
Међународног форума за акредитацију 
(IAF) како би промовисала међусобно 
признавање широм света као подршку 
принципима слободне трговине Светске 
трговинске организације (WTO).
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Међународни 
форум за 

акредитацију 
(IAF)

Акредита-
ционо тело

Сертифика-
ционо тело/
регистратор

Организација 
(Ваш  

испоручилац)

Корисник 
(Ви !)

IAF је асоцијација 
акредитационих тела и 
других заинтересованих 
страна широм света, 
које заједно раде у циљу 
промоције поверења 
и доследности у про-
цесу акредитације и 
сертификације према 
ISO 9001.

Процес акредитације 
пружа додатну сигурност 
да је сертификационо 
тело компетентно и 
поседује неопходан 
интегритет за издавање 
сертификата ISO 9001. 
Акредитацију обично 
спроводи национално 
или регионално акре- 
дитационо тело и њихов 
знак акредитације на- 
лази се на сертификату.

За  испоручиоца, 
уобичајени начин пред-
стављања усаглаше-
ности са ISO 9001 јесте 
спровођење независног 
процеса сертификације 
преко треће стране. 
Сертификационо тело 
(понекад познато и као 
„регистратор”) врши 
проверу испоручиоца 
и, уколико је све како 
треба, издаје сертификат 
о усаглашености.

Уколико испоручи-
оца добро познајете 
и имате поверења 
у њега, у том случају 
можете прихватити 
„Декларацију испору-
чиоца о усаглашености 
са ISO 9001”. Осим то- 
га, можете изабрати да 
самостално спрове-
дете проверу вашег 
испоручиоца или се 
ослоните на провере 
које су извршили други 
реномирани корисници. 
Те  провере су познате 
као  „провере преко  дру- 
ге стране”.

Узевши у обзир да ви Узевши у обзир да ви 
набављате робу или 
услуге, неопходно је да 
будете сигурни да сте 
јасно ставили до знања 
испоручиоцу шта тачно 
желите. У зависности 
од тога колико вам је 
испоручилац познат и 
колико поверења имате 
у његове производе, а 
имајући у виду значај 
тих производа за ваше 
пословање, можда чак и 
нећете морати да захте-
вате од њега да докаже 
усаглашеност система 
са ISO 9001.

Слика 1 објашњава претходно речено у једноставном шематском приказу:
Неки од начина представљања усаглашености са ISO 9001
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Не. Позивање на ISO 9001 указује на то 
да је испоручилац успоставио систем 
менаџмента квалитетом  који  испуњава 
захтеве  стандарда ISO 9001:2008. Као што 
је већ речено, то би требало да вас увери у 
способност  вашег испоручиоца да доследно 
обезбеђује усаглашену робу или услуге. 
ISO 9001 захтева од испоручиоца праћење 
нивоа задовољства његових корисника (што 
укључује и вас!), као и коришћење повратних 
информација у циљу побољшања ефикасности 
QMS-а који је успоставио.

  Могу  ли  испоручиоци    Могу  ли  испоручиоци    Могу  ли  испоручиоци    Могу  ли  испоручиоци    Могу  ли  испоручиоци    Могу  ли  испоручиоци  

  тврдити  да  њихова  роба   
  тврдити  да  њихова  роба   
  тврдити  да  њихова  роба   
  тврдити  да  њихова  роба   
  тврдити  да  њихова  роба   
  тврдити  да  њихова  роба   

  или  услуге  испуњавају    или  услуге  испуњавају    или  услуге  испуњавају    или  услуге  испуњавају    или  услуге  испуњавају    или  услуге  испуњавају  

  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001  захтеве  ISO 9001 ?  ?  ?  
У случају да нисте задовољни достављеном 

робом или пруженом услугом, требало би 
пре свега да се обратите свом испоручиоцу 
и скренете му пажњу на ову чињеницу.  То  
се обично ради посредством  редовних  тех-
ничких и/или комерцијалних комуника-
ционих канала који су успостављени.  Ваш  
испоручилац  је  дужан  да проучи  вашу  
жалбу  и  предузме  одговарајуће мере  како 
би  се  избегла  или смањила  шанса да се исти 
случај понови.

Уколико нисте задовољни укупним пер-
формансама вашег испоручиоца (на пример, 
ако настави да доставља неусаглашене 
производе, не бави се вашим примедбама или 
не предузима одговарајуће корективне мере), 
онда то указује на проблеме у његовом систему 
менаџмента квалитетом. У зависности од 
добијених одговора, треба да знате да можете 

  Шта  радити  ако  ствари  
  Шта  радити  ако  ствари  
  Шта  радити  ако  ствари  

  крену  наопако  крену  наопако  крену  наопако ? ? ? 
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наставити са вашом жалбом следећи кораке 
описане у наставку.
1.  Ако ваш испоручилац има QMS који 

задовољава захтеве ISO 9001, дужан је да 
именује представника руководства за 
квалитет који је одговоран и овлашћен 
да обезбеди правилно функционисање 
система. Требало би да сазнате ко је 
представник руководства и поднесете 
формалну жалбу.

2.  Ако и даље нисте задовољни реаговањем 
вашег испоручиоца, у случају да га је 
сертификовало независно сертифика-
ционо тело (трећа страна), требало би 
да том сертификационом телу укажете 
на проблем. Назив сертификационог 
тела назначен је на сертификату вашег 
испоручиоца. Сертификационо тело ће 
истражити проблеме током надзорне 
провере  QMS-а вашег испоручиоца, а у 
критичним случајевима може одлучити 
да спроведе и додатну, посебну истрагу.

3. Ако не добијете задовољавајући одго-
вор од сертификационог тела које је 
акредитовано (видети слику 1), треба 
да упутите жалбу релевантном акре-
дитационом телу. Детаљи о акредитацији 
налазе се на ISO 9001 сертификату вашег 
испоручиоца. Уколико имате тешкоћа 
у прибављању ове информације, на 
веб-сајту IAF-а (www.iaf.nu) можете да 
погледате листу акредитационих тела 
која су чланови Међународног форума 
за акредитацију.



12 – ISO 9001 у ланцу набавке

4. Ако сматрате да нисте добили задово-
љавајући oдговор од акредитационог 
тела које је члан Међународног форума 
за акредитацију (видети слику 1), жал- 
бу можете доставити директно IAF-у  
(www.iaf.nu).

Запамтите да ниједна од претходно наведе- 
них организација не утиче на ваша законска 
права као купца, па ће уместо наведених 
поступака или паралелно са њима можда 
бити потребно да покренете неки од 
расположивих законских поступака против 
вашег испоручиоца. Начин на који ћете то 
учинити може се разликовати у зависности 
од државе.

ISO 9001 је корисна основа за организа-
ције како би могле да докажу да оне 
управљају пословањем са циљем дости-
зања доследног (доброг!) квалитета робе 
и услуга.

Постоји неколико начина на које ваши 
испоручиоци могу доказати усаглашеност 
са ISO 9001, а ви треба да се уверите да 
вам метода коју је изабрао испоручилац 
пружа неопходан степен поверења.

Уколико нисте задовољни перформансама 
вашег испоручиоца, неопходно је да 
му доставите одговарајуће повратне 
информације. Учење кроз жалбе помаже 
организацијама да побољшају своје будуће 
перформансе, што управо представља 
смисао ISO 9001. Поред великог броја 
информација о серији ISO 9000 у одељку 
о стандардима за менаџмент на веб-сајту 
ISO-а, можете се обратити и вашем нацио-
налном телу за стандардизацију, које 
ће вам пружити додатну помоћ.

   Резиме     Резиме     Резиме  
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Текст овог упутства припремила је 
Саветодавна група ISO 9000, која обухвата 
представнике ISO/ТC 176 (техничког коми-
тета који је одговоран за припремање и 
одржавање серије стандарда ISO 9000), ISO 
Комитета за оцењивање усаглашености 
(ISO/CASCO), ISO Комитета за политику 
потрошача (ISO/COPOLCO) и Међународног 
форума за акредитацију (IAF). Упутство 
је ажурирано у складу са објављивањем 
ISO 9001:2008 новембра 2008. године.

   Напомена     Напомена     Напомена     Напомена     Напомена     Напомена  
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ISO је Међународна организација за 
стандардизацију, чије чланство окупља 
164* национална тела за стандардизацију 
из свих делова света – из малих и великих 
држава, индустријализованих земаља и 
оних које су у развоју и транзицији. ISO-ов 
портфолио од преко 19 100* стандарда 
обезбеђује пословном свету, владиним 
институцијама и друштву практичне алате 
за сва три чиниоца одрживог развоја: 
економски, еколошки и социјални.

ISO стандарди дају позитиван допринос 
свету у коме живимо. Они олакшавају 
трговину, шире знање и иновативни 
напредак у технологији и деле примере 
најбоље праксе доброг управљања и 
оцењивања усаглашености.

ISO стандарди обезбеђују решења и оства-
ривање користи за скоро све делатности, 
укључујући пољопривреду, грађевинарство, 
машинство, производњу, размену, транспорт, 
здравствену заштиту, информационе и 

  Укратко  о    Укратко  о    Укратко  о    Укратко  о    Укратко  о    Укратко  о  ISO-у ISO-у ISO-у 

комуникационе технологије, животну 
средину, енергетику, безбедност и сигурност, 
менаџмент квалитетом и услуге.

ISO доноси само оне стандарде за 
које постоје јасни захтеви тржишта. Рад 
на стандардима се обавља учешћем 
експерата из одговарајућих индустријских, 
пословних и технолошких сектора који су 
идентификовали потребу за одређеним 
стандардима и који потом и користе 
те стандарде. Тим експертима могу се 
придружити и други који поседују реле-
вантна знања, као што су представници 
владиних организација, лабораторија 
за испитивање, удружења потрошача и 
образовних институција, као и представници 
међународних владиних и невладиних 
организација.

Међународни стандард ISO представља 
глобални консензус о стању развијености 
технике у оквиру предмета којим се бави 
тај стандард. 

  *  Подаци из маја 2012. године.
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