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КУРС                                                  22. и 23. април 2019. 

             

     Спровођење интерних   

  провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 

          (практична обука) 

П Р О Г Р А М 
 

1. Д А Н 
 

 

9:00 – 9:30  Пријављивање учесника 

9:30 – 10:00  Уводно предавање 

представника ИСС-а 

10:00 – 10:15  Отварање курса  

  (Упознавање учесника са 

садржајем и начином 

 спровођења обуке) 

10:15 – 10:45  SRPS ISO/IEC 17025:2017, 

  Тачке 4 и 5  

 (обнављање захтева 

 стандарда из угла 

проверавача) – Вежба 

10:45 – 11:30  SRPS ISO/IEC 17025:2017, 

 тачке 6 и 7  

 (обнављање захтева 

 стандарда из угла 

проверавача) – Вежба 

11:30 – 11:45 Пауза 

 

 

11:45 – 12:15  SRPS ISO/IEC 17025:2017, 

 тачка 8 

  (обнављање захтева 

 стандарда из угла 

проверавача) – Вежба 

12:15 – 13:30  Увод у интерну проверу 

 (планирање и иницирање 

интерне провере) 

13:30 – 14:15  Пауза за освежење 

14:15 – 14:45 Планирање интерне 

провере – Вежба 

14:45 – 15:30  Методе и технике интерне 

 провере, радна документа 

за проверу 

15:30 – 16:00  Компетентност интерног 

 проверавача 

16:00– 16:15 Питања учесника и 

одговори 

16:15 – 16:30  Закључак првог дана курса 
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2. Д А Н 

 

9:00 – 9:30  Пријављивање учесника 

9:30 – 10:30  Спровођење интерне 

провере 

 (фазе спровођења интерне 

 провере, провера на лицу 

 места) 

10:30 – 11:00  Спровођење интерне 

провере 

 (утврђивање и записивање 

 неусаглашености) 

11:00 – 11:30  Анализа могућих 

 ситуација/утврђивање 

 неусаглашености – Вежба 

11:30 – 11:45  Пауза 

11:45 – 12:15  Припрема за проверу – 

 Вежба 

 

12:15 – 13:30 Провера на лицу места – 

 Вежба (рад у групама) 

13:30 – 14:15 Пауза за освежење 

14:15 – 15:00  Провера на лицу места 

 (наставак) –  

 Вежба (рад у групама) 

15:00 – 15:45  Оцена предложених 

  корективних мера и 

  верификација 

  неусаглашености – Вежба 

15:45 – 16:15  Писање извештаја са 

 провере – Вежба 

16:15 – 16:45  Тест провере знања 

16:45 – 17:00  Закључак курса 

 

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

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

Београд; предавач у акредитованој шеми сертификације особа за интерне провераваче према SRPS 

ISO/IEC 17025:2006.  

КОМЕ ЈЕ КУРС НАМЕЊЕН ? 
Курс је намењен руководиоцима квалитета, руководиоцима и особљу лабораторија за 

испитивање/еталонирање, који су укључени у активности спровођења интерних провера према 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017. 

СВРХА КУРСА 
Стицање теоријских и практичних знања о захтевима референтног стандарда, техникама и методама 

провере, као и стицање вештина и оспособљавање за: планирање и спровођење интерних провера, 

управљање налазима провере, оцену адекватности корективних мера, верификацију неусаглашености и 

израду извештаја са провере, без обзира на величину организације и број запослених.  

НАКНАДА ЗА КУРС 
Накнада за курс износи 16.800,00 дин. (+ ПДВ). У накнаду је укључен: материјал за обуку, стандард 

SRPS ISO/IEC 17025:2017, потврда о похађању курса, 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 одобрава се попуст од 10 % износа накнаде. 

ПРИЈАВА 
Пријављивање на курс 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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