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25. и 26. септембар 2018. 
 

 

      

 

Прелазак са стандарда 

SRPS ISO/IEC 17025:2006 

на стандард SRPS 

ISO/IEC 17025:2017 

(практична обука)) 

ПРОГРАМ 
 

1. ДАН 

 

 

9:00 – 9:30 Пријављивање учесника 

 

9:30 – 10:00 Уводно предавање 

представника Института 

 

10:00 – 10:15 Отварање семинара. 

Упознавање  

 

10:15 – 10:45 Највеће промене и структура 

стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2017 

                                                     

10:55 – 11:30 Идентификација нових захтева  

                          у стандарду SRPS ISO/IEC  

                          17025:2017 (детаљно  

                          објашњење захтева т. 4  

                          Непристрасност и  

                          поверљивост) 

 

11:30 – 11:45 Пауза 

 

11:45 – 12:15 Упоредни преглед са захтевима         

                          SRPS ISO/IEC 17025:2006   

                          (објашњење разлика)  

  

 

 

 

 

 

12:15 – 13:30 Прелазак са старог на ново 

издање стандарда: т. 5 

Захтеви за структуру и т. 6 

Захтеви за ресурсе (детаљно 

објашњење ахтева и поређење 

са претходним издањем 

стандарда) 

 

13:30 – 14:15 Пауза за освежење 

 

14:15 – 15:00 Прелазак са старог на ново 

издање стандарда: т. 5 и т. 6 

стандарда – наставак 

 

15:00 – 16:00 Разумевање захтева т. 5 и т. 6 

стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2017 – Вежба 

 

16:00– 16:15 Питања учесника и одговори 

 

 

16:15 – 16:30   Закључак првог дана 

семинара 
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2. ДАН 

 

9:00 – 9:30 Пријављивање учесника 

 

9:30 – 11:30 Прелазак са старог на ново 

издање стандарда: т. 7 Захтеви 

за процес (детаљно објашњење 

захтева и поређење са 

претходним издањем стандарда) 

 

11:30 – 11:45 Пауза 

 

11:45 – 13:30 Прелазак са старог на ново 

издање стандарда: т. 8 Захтеви 

за систем менаџмента (детаљно 

објашњење захтева и поређење са 

претходним издањем стандарда) 

 

 

 

 

 

13:30 – 14:15 Пауза за освежење 

 

14:15 – 14:45 Друга документа релевантна 

за рад лабораторије 

 

14:45 – 15:45 Разумевање захтева т. 7 и т. 8 

стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2017 – Вежба 

 

15:45 – 16:45 Објективни докази за 

испуњење захтева стандарда 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 – 

Вежба  

 

16:45 – 17:00   Закључак семинара 

 
ПРЕДАВАЧ 

 

Др Маја Алексић, експерт за лабораторије са дугогодишњим искуством у области метрологије 

и оцењивања усаглашености; менаџер за обуке и руководилац квалитета у МАГАТ 

Инжењеринг, Београд; предавач у акредитованој шеми сертификације особа за интерне 

провераваче према SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН 

Семинар је намењен руководиоцима квалитета, техничким руководиоцима и особљу 

лабораторија за еталонирање/испитивање, који су укључени у активности система менаџмента 

и/или техничке активности у акредитованим лабораторијама према SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

који ће радити на преласку на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017. 

СВРХА СЕМИНАРА 

Разумевање разлика новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 у односу на SRPS 

ISO/IEC 17025:2006, тумачење захтева новог издања, као и смернице за промену докумената 

система менаџмента у циљу преласка на ново издање стандарда.  

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 

Накнада за семинар износи 16.200,00 дин. (+ ПДВ). У накнаду је укључен: материјал за обуку, 

стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017, потврда о похађању семинара, ручак и освежење за време 

паузе. За чланове Института накнада се умањује за 25 %. За чланове комисија Института 

накнада се умањује за 15 %. За организације које пријаве више од два полазника, за све 

полазнике те организације одобрава се попуст од 10 % висине накнаде. 

ПРИЈАВА 

Пријављивање на семинар врши се преко веб-странице Института, на адреси: www.iss.rs 

(рубрика „Семинари и обуке”). Детаљније информације на тел. 011/3409-388 или 011/3409-340. 
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