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  Интерни проверавачи               

 система менаџмента  

у складу са захтевима стандарда  

ISO/IEC 17025:2017 и ISO 19011:2018 

П Р О Г Р А М 

 

П Р В И  Д А Н 

 

09:15 – 09:30 Пријављивање учесника. 

Представљање учесника и 

предавача 
 

09:30 – 09:45 Уводне напомене 
(упознавање са садржајем и 

кратак преглед програма 

курса. Циљ и начин рада) 
 

09:45 - 10:30 Концепт интерних 

 провера (тумачење захтева 

 стандарда ISO/IEC 

 17025:2017) 
 

10:30 – 10:45      Пауза 
 

10:45 – 12:15 Концепт интерних 

провера - наставак 
(разумевање улоге и сврхе 

интерних провера са посебним 

освртом на стандард ISO/IEC 

17025:2017) 
 

12:15 – 13:00      Вежба - Провера 

 документационог система 

 менаџмента 
 

 13:00 – 13:30           Пауза 
 

13:30  – 14:00 Захтеви стандарда ISO 

 19011:2018 - Планирање 

 провере (захтеви стандарда 

 ISO 19011:2018 и ревизија 

 овог стандарда у односу на 

 ISO 19011:2011; принципи 

 проверавања - Општи 

 принципи процеса провере) 
 

 
 

  

14:00 –  14:30  Захтеви стандарда ISO 

19011:2018 - Менаџмент 

програмом провере 
(планирање интерних 

правила; погодни интервали 

за њихово спровођење) 

 

14:30  – 15:00 Захтеви стандарда ISO 

19011:2018 - Менаџмент 

програмом провере – 

наставак (успостављање 

програма провере и његових 

циљева; одређивање ризика 

и прилика у програму 

провере; компетентност 

особа за менаџмент 

програмом провера и 

ресурси за програм; 

имплементација програма 

провере) 
 

15:00  – 15:15 Пауза 

 

15:15 – 16:30 Захтеви стандарда ISO 

19011 - Утврђивање 

потребне 

компетентности 

проверавача (личне 

особине, знање и вештине, 

вредновање проверавача) 
 

16:30 – 17:00 Вежба - Успостављање  

 циљева програма провере 

 и ресурси за програм 
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 Д Р У Г И  Д А Н 

 

09:00 – 09:15 Резиме претходног дана. 

Предкурсна вежба.  

Спровођење провере 
(планирање интерне провере; 

одговорности проверавача) 

 

09:15 – 10:00 Вежба – План провере 

 

10:00 – 10:30 Састанци и интервјуи 
(одговорност проверавача; 

уводни састанак и завршни 

састанак) 
 

10:30 – 10:45 Пауза 
 

10:45 – 11:45 Вежба - Чек листа (Листа 

 за провере). 

 Неусаглашености и 

 запажања  (ефективан начин 

 записивања запажања током 

 процеса провере; утврђивање 

 налаза провере; утврђивање 

 и категоризација 

 неусаглашености) 

 

11:45 – 13:00 Вежба - 

 Неусаглашености 

 /запажања. Записивање 

 налаза провере и 

 извештавање (израда 

 извештаја о интерној 

 провери и његова 

 дистрибуција) 
 

  

 

 

 

 

13:00 - 13:30 Вежба - Симулација 

провере  
 

13:30 – 14:00 Пауза 

 

14:00-14:45 Корективне мере и 

 побољшања (анализа 

 налаза интерне провере) 

 

14:45 – 15.00      Пауза 

 

15:00– 15:30 Вежба - Извештавање о 

 налазима провере 

 

15:30 – 15:45 Преиспитивање од 

 стране руководства (веза 

 између налаза интерне 

 провере и преиспитивања од 

 стране руководства) 

 

15:45 – 17:45 Завршни тест 

 

 Резиме курса и питања 
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ПРЕДАВАЧИ 

Мр Вида Живковић - Магистар физичких наука са дугогодишњим искуством у областима 

метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и инфраструктуре квалитета. 

Вишегодишње искуство у имплементацији различитих система менаџмента и примени 

стандарда. Водећи и технички оцењивач  тела за оцењивање усаглашености, са великим 

искуством у оцењивању посебно лабораторија за испитивање и еталонирање. 

Mр Снежана Павићевић – предавач и консултант са више од 15 година консултантског 

искуства у имплементацији различитих стандарда система менаџмента (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 и др.). Сертификован водећи оцењивач од стране PECB-a za ISO/IEC 17025:2017. 

Водећи оцењивач за QMS, EMS i OHSAS у неколико сертификационих тела. Сертификовани 

предавач PECB за водеће провераваче ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 31000. Члан 

TC176/CASCO ИСС-а. 

 

                                                    КОМЕ ЈЕ КУРС НАМЕЊЕН? 

Руководиоцима лабораторија, особама задуженим за систем менаџмента, особама 

одговориним за набавку, као и осталим запосленима који ће бити укључени у процес 

спровођења интерних провера у лабораторијама. 

 
НАКНАДА ЗА КУРС 

Накнада за курс износи 21.500,00 дин. (укључује материјал за курс, стандард SRPS ISO/IEC 

17025:2017, потврду о положеном тесту/похађању курса 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 по учеснику. 

 
                                                                     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. 

 

 

 

 

Д О Б Р О  Д О Ш Л И ! 
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