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1.0  ПРЕДГОВОР ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 

Ради одржавања континуитета унапређења система рада, као и добре лабораторијске праксе, 

руководство Факултета заштите на раду у Нишу определило се да успостави систем управљања 

квалитетом у Центру за техничка испитивања према стандарду SRPS ISO/IEC  17025. 

Овај Пословник садржи Политику квалитета и описује елементе, документе и функционисање 

система управљања квалитетом у Центру за техничка испитивања Факултета и представља 

оквирне смернице управљање квалитетом Центра за техничка испитивања. 

Пословник је структуиран према елементима стандарда SRPS ISO IEC 17025, а свако поглавље 

пословника је подржано са одговорајућим процедурама и упуствима у којима су дати обрасци и 

записи. 

Процедуре система квалитета су други ниво документа и оне детаљније описују реализацију 

процеса као што и детаљно дефинишу одговорности за акције и одлуке. 

Пословник квалитета као и сваки други документ система квалатета је подложан изменама. У 

случају издавања нове верзије, све копије се повлаче и замењују ажурним о чему се воде 

записи. Представник руководства за квалитет редовно ће информисати Декана о стању и 

ефективности примене Пословника о квалитету. 

Сви запослени у Центру за техничка испитивања морају, без икаквих одступања и у сваком 

тренутку, испуњавати захтеве овог Пословника о квалитету. 

Пословник квалитета не сме се давати лицима која нису запослена на Факултету без претходног 

одобрења Декана Факултета. 

 

 

Ниш, 12. 10. 2011. 

Декан 

Факултета заштите на раду у Нишу 

Др Љиљана Живковић, ред. проф. 
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2.0  ОПШТИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ  У НИШУ 

2.1  Историјат факултета 

1965. године се први пут формира Одсек заштите на раду при Вишој техничкој школи у Нишу, 

чиме је отпочело школовање стручњака из области заштите на раду – инжењера заштите на 

раду. Јуна 1968. године се у оквиру Техничког факултета у Нишу оснива Одсек заштите на раду 

и септембра 1968. године уписана је прва генерација са 67 студената.  

Из састава Техничког факултета, који је такође био високошколска установа у експанзији, 

временом се издвајају, прерастањем појединих одсека у посебне факултете, Електронски, 

Машински и Грађевински факултет. Одсек заштите на раду наставља са радом под окриљем 

Грађевинског факултета. 

Школске 1972/73 године, издвојивши се из састава Грађевинског факултета, Одсек заштите на 

раду прераста у посебан факултет – Факултет заштите на раду. Тада није било решено питање 

ученичког и осталог простора, већ се процес одвијао на више места у граду. Откупом и 

адаптацијом зграде Железничког транспортног предузећа у Нишу, ул.Чарнојевића 10, проблем 

простора је решен. 

Упоредо са адаптацијом зграде, обезбеђује се простор и набавља се потрена опрема за опремање 

лабораторија. Факултет сада располаже савременом опремом за испитивање квалитета ваздуха, 

буке, вибрација, електромагнетних зрачења, електричних и громобранских инсталација, 

микроклиматских параметара, квалитета осветљења и хемијских парамретара радне и животне 

средине. 

У области научно-истраживачког рада Факултет заштие на раду  је акредитована научно-

истраживачка организација која је својим активностима  стекла велики ауторитет и значајно 

место у ширем региону. У лабораторијама Факултета су поред великог броја стручних 

испитивања обављена и бројна научна истраживања, која су публикована и запажена у земљи и 

иностранству.  

У свом дугогодишњем раду Факултет је доживео више трансформација које су обухватиле и 

лабораторије. На основу одредаба Статута Факултета бр. 03-262/4 од 17. 06. 2011. године, 

одлуком Савета Факултета, бр. 03-344/3 од 13. 09. 2011. године, формира се  Центар за техничка 

испитивања, као самостална организациона јединица која у тренутнку формирања обухвата три 

лабораторије које се налазе у поступку акредитације и то: 

1. Лабораторија за буку и вибрације 

2. Лабораторија за електротехнику и електромагнетна зрачења 

3. Лабораторија за за управљање квалитетом ваздуха 

2.2  Делатност Факултета заштите на раду у нишу 

Факултет заштите на раду у Нишу је високошколска установа са својством правног лица у 

саставу Универзитета у Нишу. Права и дужности оснивача, у складу са законом врши Влада 

Републике Србије (Закон о високом образовању, „Сл. Гласник РС бр. 76/2005, 100/2007 - 

аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 ).  

Факултет обавља образовну, научно-истраживачку и стручну делатност из области заштите 

радне и животне средине, у оквиру следећих образовно-научних поља: 

1. Техничко-технолошке науке 

2. Природно-математичке науке 
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3. Медицинске науке 

4. Друштвено-хуманистичке науке. 

Назив факултета: Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу. 

Седиште Факултета: Ниш, Чарнојевића 10а.   

Факултет заштите на раду је уписан у судски регистар код Трговинског суда у Нишу. 

Регистарски број улошка Трговинског суда у Нишу: 1-374 

Основна шифра делатности: 85.42 

Остале релевантне шифре делатности: 85.42, 72.1, 71.2, 72.19, 72.2, 74.9, 71.1, 71.12 

Матични број: 07226063 

Факултет заштите на раду у оквиру својих делатности дефинисане Статутом обавља и 

активности под шифром 71.2 – техничко испитивање и анализe. 

2.3  Организација Центра за техничка испитивања 

Статутом и Правилником о систематизацији радних места Факултета заштите на раду у Нишу, 

дефинисана је организациона шема Факултета. 

Организациона шема Факултета заштите на раду у Нишу приказана је у Прилогу 1. 

Организациона шема Центра за техничка испитивања приказана је у Прилогу 2. 

2.3.1  Описи руководећих радних места са одговорностима и овлашћењима у 
систему менаџмента 

Декан Факултета  

Декан Факултета је одговоран за одржавање и унапређење квалитета на Факултету кроз: 

 Формулисање, развој и примену политике квалитета на свим нивоима Факултета; 

 Обезбеђење услова за увођење система менаџмента на Факултету и реализацију утврђене 

политике; 

 Формирање функције квалитета и обезбеђења ресурса за унапређење квалитета; 

 Обезбеђење да стандарди и квалитет постану приоритет у свим активностима на 

Факултету; 

 Предлагање стратегије развоја Факултета; 

 Покретање поступка за преиспитивање квалитета од стране руководства; 

 Учествовање у поступку уговарања, преиспитивања уговора и подуговарања на нивоу 

Факултета. 

Представник руководства за квалитет 

Обезбеђује услове за увођење, унапређење система менаџмента како би квалитет постао 

приоритет на Факултету 

Има сва извршна овлашћења и одговорности за систем квалитета на Факултету и Центру за 

техничка испитивања као самосталној организационој јединици Факултета и то за: 

 Спровођење стратегије развоја QMS-а донешену од стране Декана Факултета; 

 Дефинисање, документовање и проглашавање политике квалитета Центра за 

техничка испитивања; 

 Учествовање у поступку преиспитивања QMS од стране руководства; 

 Осигурање да се систем менаџмента успостаља, примењује и одржава у складу са 

стандардом SRPS ISO / IEC 17025:2006; 
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 Израду годишњег плана интерне провере у Центру за техничка испитивања; 

 Спровођење периодичног интерног аудита примене система менаџмента у Центру за 

техничка испитивања, покретање поступка за спровођење корективних и 

превентивних мера; 

 Преиспитивање и припрему предлога за побољшање квалитета; 

 Координирање радом свих лабораторија у склопу Центра за техничка испитивања; 

 Дефинисање циљева квалитета на годишњем нивоу и  анализирање њихове 

реализације; 

 Проглашавање документације система менаџмента Центра за техничка испитивања; 

 Повезивање са екстерним странама у вези са питањима која се односе на систем 

менаџмента. 

Руководилац Центра за техничка испитивања 

Руководилац Центра за техничка испитивања у оквиру овлашћен је и одговоран за: 

 Осигурање да се у Центру за техничка испитивања систем менаџмента успостаља, 

примењује, одржава и унапређује у складу са стандардом SRPS ISO / IEC 17025:2006; 

 Дефинисање и документовање циљева везаних за квалитет; 

 Обављање разговора са трећим лицима, уговарања пружања услуга лабораторија и 

потписивање извештаја; 

 Покретање поступка за решавање приговора; 

 Спровођење свакодневног надзора над радом лабораторија и особљем; 

 Покретање поступка за оцењивање и избор подуговарача; 

 Доношење одлуке о учествовању у међулабораторијским упоредним испитивањима; 

 Праћење задоољства корисника, анализирање и доношење адекватних мера у циљу 

перманентног побољшања система управљања квалитетом; 

 Израду годишњих планова обука у Центру за техничка испитивања; 

 Валидацију документованих метода и процену мерне несигурности; 

 Спровођење мера заштите на раду сходно законским прописима. 

Руководилац  лабораторије 

Руководиоц  лабораторија је уједно и технички руководилац лабораторије. Директно је 

одговоран Руководиоцу Центра за техничка испитивања и има извршна овлашћења и 

одговорности за: 

 Обезбеђење техничких услова неопходних за функционисање лабораторије у процесу 

спровођења лабораторијских испитивања; 

 Комуницирање са корисницима услуга, анкетирање њиховог задовољства и 

доприношење адекватним активностима побољшању ниховог задовољства; 

 Спровођење мера заштите на раду сходно законским прописима; 

 Функционисање система управљања квалитетом; 

 Спровођење свакодневног надзора над целокупним радом лабораторије; 

 Издавање радних налога сарадницима лабораторије за израду анализа по овлашћењу 

руководиоца Центра за техничка испитивања;  

 Целокупну идентификацију и следљивост послова у лабораторији; 

 Увођење у посао нових сарадника; 

 Валидацију документованих метода и процену мерне несигурности у лабораторији; 

 Мерну опрему којом располаже лабораторија. 
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3.0  ОПШТЕ О ПОСЛОВНИКУ КВАЛИТЕТА 

3.1  Изјава руководства 

Овим пословником квалитета, Центар за техничка испитивања документује свој систем 

управљања квалитетом. Пословник описује све процесе и одговорности који су важећи за 

Центар за техничка испитивања. Он омогућује да се сви процеси планирују и одржавају под 

контролом. 

Систем управљања квалитетом и документација којом је описан се стално ревидирају сагласно 

потребама за изменама као што су техничко стање, захтеви корисника и тржишта, обим 

акредитовања, очекивање и задовољење корисника, оспособљавање и мотивација особља, који 

су садржани у овом Пословнику. 

Руководство Факултета заштите на раду у Нишу  се експлицитно декларише да Центар за 

техничка испитивања и њено особље није под било којим интерним и екстерним 

комерцијалним, финансијским и другим притисцима, које могу имати негативан утицај на 

квалитет наших услуга. 

Центар за техничка испитивања изводи све активности стриктно поверљиво, безбедно, сагласно 

доброј лабораторијској пракси, својим најбољим сазнањима и уверењима. 

Заштита својине корисника је примарно правило Центра за техничка испитивања који је 

одговоран за евентуална оштећења или погрешне резултате испитивања. 

Декан именује Представника руководства за квалитет, Руководиоца Центра за техничка 

испитивања, Руководиоцe лабораторија и одређује лице које обавља послове Сарадника за 

квалитет.  

Руководилац Центра за техничка испитивања, Руководиоци лабораторија и Сарадник за 

квалитет  су одговорни за увођење система управљања квалитетом и испуњавање и 

придржавање захтева стандарда SRPS ISO IEC 17025. 

Руководство Факултета је одговорно за обезбеђење потребних ресурса финансијских и 

кадровских за потребе Центра за техничка испитивања. 

Овај пословник има карактер наредбе и обавезан је за све запослене укључујући и највише 

руководство. Примена придржавања дефинисаних захтева ће се верификовати једанпут 

годишње. 

Копирање, дистрибуција и коришћење овог Пословника од треће стране је дозвољено само са 

одобрењем Декана факултета. 

Овим је Пословник квалитета Центра за техничка испитивања Факултета заштите на раду у 

Нишу ступио на снагу. 

 

Ниш, 12. 10. 2011. 

Представник руководства за квалитет 

Др Момир Прашчевић, ванр. проф. 
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3.2  Политика квалитета Центра за техничка испитивања 

Политика квалитета Центра за техничка испитивања је саставни део политике квалитета 

Факултета. Примарни интерес Центра је да се испитивања  увек обављају у складу са 

наведеним методама и захтевима корисника, ради постизања њиховог потпуног задовољења, уз 

стално повећање ефективности и ефикасности целокупног пословања лабораторије. 

Политика квалитета Центра за техничка испитивања  заснива се на следећим принципима: 

1. ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ 

Особље Центра за техничка испитивања је дужно да спроводи све активности на утврђен начин, 

тако да увек остварује професионализам у пружању услуга са којима ће корисник бити 

задовољан. 

2. ЗНАЊЕ 

У Центру за техничка испитивања, који је део високошколске установе,  посебна пажња се 

поклања усавршавању и развоју метода испитивања за своје потребе и/или потребе корисника. 

У Центру за техничка испитивања се могу спроводити испитивања која су дефинисана 

пословником о квалитету и за које је компетентност лабораторије доказана, као и научно-

истраживачка истраживања и испитивања. 

3. ПОВЕРЕЊЕ 

Поверење у систем квалитета Центра за техничка испитивања и резултате испитивања се 

заснива на следећим принципима: 

 Планирање свих активности и стална побољшања у процесу рада; 

 Поштовање законских прописа, стандарда, прописа о квалитету услуга, метода и 

поступака испитивања, техничке документације, документације система менаџмента 

лабораторије и других докумената значајних за рад Центра за техничка испитивања; 

 Уважавање и разматрање свих захтева друштва, а пре свега заштите животне 

средине, здравља људи и безбедности; 

 Вршење сталног стручног оспособљавања целокупног особља у лабораторији; 

 Познавање и спровођење документације система менаџмента квалитета лабораторије 

од стране особља лабораторије.  

4. ИСПУЊЕЊЕ И ПРИДРЖАВАЊЕ ЗАХТЕВА СТАНДАРДА SRPS ISO IEC 17025 

Руководилац Центра за техничка испитивања, Руководиоци лабораторија и Представник 

руководства за квалитет су одговорни за испуњавање и придржавање захтева стандарда SRPS 

ISO IEC 17025. 

У остваривању постављених циљева очекује се од сваког запосленог у Центру за техничка 

испитивања максимално ангажовање и лични допринос. 

  

Ниш, 08. 10. 2012. 

 

Представник руководства за квалитет 

Др Момир Прашчевић, ванр. проф. 
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3.3  Пословник квалитета 

Предмет 

Пословник квалитета Центра за техничка испитивања исказује политику квалитета и дефинише 

систем управљања квалитетом у Центру за техничка испитивања и служи као референца за 

успостављање, докуметовање, примену и одржавање система менаџмента Центра за техничка 

испитивања и за стално побољшавање његове ефективности и ефикасности, у складу са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 : 2006. 

Пословник квалитета Центра за техничка испитивања садржи  списак документованих 

процедура и упутства које детаљније дефинишу систем управљања квалитетом у Центру за 

техничка испитивања. 

Подручје примене 

Овај пословник се примењује у Центру за техничка испитивања Факултета заштите на раду у 

Нишу. 

Одговорност 

За израду пословника о квалитету Центра за техничка испитивања  одговоран је представник 

руководства за квалитет. 

Пословник квалитета Центра за техничка испитивања прегледа, одобрава својим потписом и 

проглашава обавезним за примену Декан Факултета. 

За успостављање, примену и одржавање Пословника о квалитету Центра за техничка 

испитивања одговоран је Представник руководства за квалитет и  Сарадник за квалитет. 

За спровођење овог пословника одговорни су сви запослени у Центру за техничка испитивања и 

сви запослени који учествују у реализацији активности Центра за техничка испитивања. 

Дефиниције и скраћенице 

 У овом пословнику се примењују термини и дефиниције дате у стандарду SRPS ISO 

9000:2006 - Системи менаџмента квалитетом - Основе и речник 

Веза са другим документима 

Пословник квалитета лабораторије има везу са следећим документима: 

 SRPS ISO/IEC 17025:2006, Општи захтеви за компетентност лабораторија за 

испитивање и еталонирање. 

 SRPS ISO 9000:2006, Системи менаџмента квалитетом - Основе и речник; 

 Статут Факултета; 

 Правилник о систематизацији радних места Факултета. 

Преиспитивање, ажурирање и контрола 

Пословник квалитета има листу расподеле у којој су специфицирани његови корисници и 

бројеви копија које исти поседују.  

Корисник сваке копије пословника одговоран је за контролу и одржавање своје копије 

пословника. 

Измене Пословника о квалитету може да предложи сваки запослени сарадник Центра за 

техничка испитивања.  
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Измене Пословника о квалитету преиспитују и одобравају исте функције које су израдиле, 

прегледале и одобриле првобитно издање. Природа измене се означава и евидентира у самом 

пословнику. После 5 измена штампа се ново издање пословника. 

Сарадник за квалитет обезбеђује расподелу најновијег издања Пословника о квалитету свим 

корисницима који се налазе на листи расподеле, а неважеће радне примерке пословника чува 2 

године након чега их уништава и о томе води записе.  

Садржај, облик, изглед, врсте, одобравање и дистрибуција пословника регулисано је 

процедуром „Излед, садржај и означавање докумената QMS“ (Q.CTI.PR.01). 

Спровођење измене организује Сарадник за квалитет на начин дефинисан процедуром 

„Управљање документима QMS“ (Q.CTI.PR.02). 

Комплетан Пословник квалитета Центра се преиспитује најмање  једанпут у току  године, док 

се његови делови ажурирају у складу са потребама.  

Пословник квалитета Центра за техничка испитивања се обавезно преиспитује код следећих 

ситуација: 

 Промене у захтевима стандарда QМС Центра за техничка испитивања; 

 Промена у процесима пословања Центра за техничка испитивања; 

 Промене или проширење делатности Центра за техничка испитивања; 

 Промене политике квалитета. 
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4.  ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МЕНАЏМЕНТ 

4.1  Организација 

Правни идентитет 

Центар за техничка испитивања је организациона јединица која се налази у саставу 

Факултета заштите на раду у Нишу који је носилац статуса правног лица. У оквиру 

регистрације делатности Факултета заштите на раду у Нишу обухваћена су и 

испитивања која се спроводе у Центру за техничка испитивања. 

Центар за техничка испитивања је одговоран да обављањем активности испитивања, испуњава 

захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и задовољава потребе корисника и других 

заинтересованих страна. 

Систем менаџмента Центра за техничка испитивања обухвата рад у сталним објектима и на 

терену.  

Пошто је Центар за техничка испитивања део Факултета заштите на раду у Нишу, који обавља 

и друге активности осим испитивања, утврђене су одговорности кључног особља из предузећа 

које је укључено у делатност испитивања, или утиче на ту делатност, ради избегавања могућих 

сукоба интереса. Одговорности кључног особља су утврђене кроз описе послова и радних 

задатака, кроз процедуре система управљања квалитетом и кроз овај пословник.  

Матрица одговорности је приказана у Прилогу 3 овог Пословника. 

Центар за техничка испитивања: 

 Има руководство и техничко особље са овлашћењима и ресурсима неопходним за 

обављање својих дужности и за уочавање појава одступања од система менаџмента 

или од поступкака извођења испитивања, као и за подстицање активности за 

спречавање или умањивање таквих одступања; 

 Има такву организациону структуру која осигурава да је њено руководство и особље 

независно од било каквих унутрашњих или спољашњих пословних, финансијских, 

или сличних притисака и утицаја који би могли имати нежељене ефекте на квалитет 

њиховог рада; 

 Има документовану политику и процедуре које осигуравају заштиту поверљивих 

информација и власничких права својих корисника, укључујући и процедуре за 

заштиту електронског чувања и преноса података; 

 Има политике и процедуре за избегавање уплитања у било какве активности које би 

слабиле поверење у њену компетентност, непристрасност и правичност и пословност; 

 Дефинише организациону структуру и структуру руководства лабораторује, њен 

положај у оквиру Факултета, као и односе између менаџмента квалитетом, техничких 

делатности и помоћних служби; 

 Утврђује одговорност, овлашћења и међусобне везе целокупног особља које управља, 

обавља или верификује рад који утиче на квалитет испитивања; 

 Спроводи одговарајући надзор над особљем за испитивање, укључујући и оно које је 

на обуци; надзор обавља особље које добро познаје методе и процедуре, сврху сваког 

испитивања и вредновање резултата испитивања; 

 Осигурава да је њено особље свесно важности и значаја њихових активности, као и 

на који начин доприносе постизању циљева система управљања квалитетом 

лабораторије; 
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Свака лабораторија у оквиру Центра за техничка испитивања има руководиоца лабораторије 

који је у потпуности одговоран за техничке активности и набавку ресурса нужних за 

обезбеђење захтеваног квалитета рада лабораторије. 

Представник руководства за квалитет има утврђену одговорност и овлашћења за обезбеђење да 

се систем квалитета непрекидно спроводи и прати, има директну проходност до декана 

Факултета, тј. до највишег руководства где се доносе одлуке о политици лабораторије. 

Дефинисана је листа замене у случају одсуства највишег руководства Центра за техничка 

испитивања. У случају одсуства Представника руководства за квалитет активности из 

делокруга његових одговорности и овлашћења се не обављају. 

Својом организацијом и уређености, као и техничком опремљености Центар је осигурао висок 

степен комуникације у циљу ефекасности система менаџмента. 

Референтна документа: 

 Статут Факултета заштите на раду у Нишу 

 Правилник о систематизацији радних места Факултета заштите на раду у Нишу 

 Одлуке о именовању и замени кључног руководства Центра за техничка 

испитивања 

4.2  Систем менаџмента 

4.2.1 Центар за техничка испитивања  је успоставио, документувао, примењује и одржава 

систем управљања квалитетом у складу с подручјем своје делатности. Центар за 

техничка испитивања има своју политику квалитета, системе, програме, процедуре и 

упутства у мери неопходној за обезбеђење поверења у квалитет резултата испитивања. 

Документација система је достављена запосленима, које је разуме, располаже са њом и 

спроводи је. 

4.2.2 Политика и циљеви система менаџмента су утврђени у Пословнику о квалитету Центра 

за техничка испитивања. Општи циљеви су документовани у Изјаву о политици 

Факултета заштите на раду коју је потписао и прогласио декан Факултета. Изјаву о 

политици  Центра за техничка испитивања је потписао и прогласио представник 

руководства за квалитет. Изјаве о политици квалитета су јавно изложене и стављене на 

увид како би сву запослени били упознати са њиховим садржајем. 

Циљеви квалитета Центра за техничка испитивања су: 

 Задовољење корисника кроз поштовање закона, стандарда, докумената система 

менаџмента и других докумената; 

 Уважавање и разматрање захтева друштва и околине (здравље, безбедност, 

очување околине…); 

 Стално побољшање квалитета услуга; 

 Препознавање на тржишту као референтне лабораторије; 

 Перманенто улагање у ресурсе. 

4.2.3 Највише руководство Факултета заштите на раду опредељено је да непрекидно развија, 

примењује и унапређује систем управљања квалитетом. Као потврду свог опредељења 

највише руководство: 

 Утврђује, објављује и стално иновира циљеве квалитета; 

 Обезбеђује да се успостављеном комуникацијом и системом обуке свим 

запосленима објасни потреба непрекидног задовољења захтева, потреба и 

очекивања корисника; 
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 Спроводи преиспитивање ефикасности система менаџмента; 

 Утврђује, планира и спроводи потребне корективне и превентивне мере и прати 

ефекте спровођења; 

 Обезбеђује ресурсе, потребне за несметано одвијање радних процеса. 

4.2.4 Највише руководство Факултета обезбеђује да потребе и очекивања корисника буду 

препознатљиви, утврђени и задовољени. 

За препознавање и документовање потреба и очекивања корисника одговорни су 

руководилац Центра за техничка испитивања и руководиоци лабораторија. 

4.2.5 Документација система управљања квалитетом у Центра за техничка испитивања 

распоређена је у четри хијерархијска нивоа, приказаним на слици 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Нивои докумената система управљања квалитетом 

4.2.6 Пословник квалитета (Q.CTI.PQ.00) утврђује појединачне одговорности руководства у 

вези обезбеђења система менаџмента, као што су дефинисане у Матрици одговорности 

дате у прилогу 3. 

4.2.7 Највише руководство осигурава да се одржи интегритет система менаџмента при 

планирању и примени измена система менаџмента. 

Референтна документа: 

Q.CTI.PR.01 „Изглед, садржај и означавање докумената QMS-а“ 

Q.CTI.PR.02 „Управљање документимаQМS-а“ 

4.3  Управљање документацијом 

4.3.1 Опште одредбе 

Документација којом се управља у оквиру система менаџмента квалитета у Центру за 

техничка испитивања су Пословник, процедуре, упутства, обрасци, комерцијална 

документација (понуде, уговори,), као и екстерна документација (прописи, стандарди, ) 

која је у вези са квалитетом. 

Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава процедуру, 

„Управљање документима QMS“ (Q.CTI.PR.02). 

 

ПОСЛОВНИК 

КВАЛИТЕТА 

ПРОЦЕДУРА 1 ПРОЦЕДУРА 2 ПРОЦЕДУРА 3 

Упутство 1 Упутство 2 Упутство 3 

Образац 1 Образац 2 



 
ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА Број: Q.CTI.PQ.01 

 

 

Страна: 16/42 ПОСЛОВНИК КВАЛИТЕТА 
 

4.3.2 Одобравање и издавање докумената 

Сви документи који се издају особљу Центра за техничка испитивања као део система 

управљања квалитетом у Центру за техничка испитивања, пре објављивања, 

преиспитују се и одобравају за употребу од овлашћеног особља.  

Да би се спречила употреба неважећих или застарелих докумената, успостављена је 

процедура „Управљање документима QMS“, којом се утврђује тренутни статус 

ревизије/издања и дистибуције документа система управљања квалитетом у Центру за 

техничка испитивања.. 

Усвојена процедура „Управљање документима QMS“ обезбеђује да се : 

 Сваки докумет изради  у складу са дефинисаним садржајем и формом; 

 Сваки документ одобри као адекватан, пре него што се одобри за употребу; 

 Документ преиспитује, ако је потребно и поново потврђује; 

 Осигура да су идентификоване измене и да је идентификован важећи статус 

ревизије документа; 

 Осигура да је релевантна ревизија документа расположива на сваком месту 

коришћења; 

 Осигура да је документ лак за разумевање, примену и идентификацију; 

 Осигура да се идентификују документи екстерног порекла и да се управља 

њиховом дистрибуцијом; 

 Спречи нежељена употреба застарелих документа и омогући њихова 

одговарајућа идентификација, ако су задржани из било ког разлога. 

Документи система управљања квалитетом израђени у Центру за техничка испитивања 

јединствено се идентификују. Ова идентификација  регулисана је процедуром, „Изглед, 

садржај и означавање докумената QMS“. 

Није дозвољено копирање и дистрибуција докумената система менаџмета квалитетом 

без одoбрења Декана. 

4.3.3 Измене докумената  

Измене докумената су регулисане у процедури „Управљање документима QMS“. 

Предлог за измене и допуне документа могу дати сви запослени на дефинисаном обрасцу 

„Захтев за измену документа система квалитета“ (Q.CTI.OB.05), a одобрава га 

представник руководства за квалитет. Именовано особље има приступ пореклу 

информација, које су основа за њихово приспитивање и одобравање. 

Свака измена документа се идентификује на начин регулисан процедуром „Управљање 

документима QMS“ којом су обухваћене и измене докумената која се чувају у 

рачунарима. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.01 Изглед, садржај и означавање докумената QMS-а 

 Q.CTI.PR.02 Управљање документима QMS-а 

4.4  Преиспитивање захтева, понуда и уговора 

4.4.1 У циљу обезбеђења да сви захтеви и упити корисника наших услуга буду јасни, да их 

разумемо и да потврдимо наше техничке могућности пре прихватања захтева или 

склапања уговора, спроводе се документоване процедуре преиспитивања захтева 

корисника услуга, што омогућује да се разјасне све разлике пре почетка било ког 
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посла. Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава процедуру 

„Преиспитивање захтева, понуда и уговора“ (Q.CTI.PR.04), која регулише утврђивање и 

преиспитавање захтева, понуда и уговора. Том процедуром Декан Факултета одобрава 

уговарање, Секретар Факултета је одговоран за  правну уређеност предмета уговора,  

руководилац Центра за техничка испитивања за дефинисање међусобних обавеза и 

преиспитивање захтева, понуда и уговора а руководилац лабораторије за преиспитивање 

техничких могућности лабораторије да испуни захтеве корисника.  

Процедура обезбеђује и преиспитивање уговора којим се осигурава: 

 да су захтеви, укључујући методе које ће се користити, адекватно дефинисани, 

документовани и разумљиви; 

 да се разреше захтеви из уговора који се разликују од оних који су били исказани 

у захтеву или понуди; 

 да лабораторија поседује способност и ресурсе за испуњење захтева; 

 да се одабере одговарајућа метода испитивања, која омогућава испуњење захтева 

корисника. 

Преиспитивање појединачних захтева корисника за испитивање обавља се према 

процедури „Преиспитивање захтева, понуда и уговора“ (Q.CTI.PR.04), за које је 

одговоран руководилац Центра за техничка испитивања.  

4.4.2 Сви појединачни захтеви, усмени или телефонски се евидентирају у обрасцу чији се 

садржај прописује процедуром „Преиспитивање захтева, понуда и уговора“ 

(Q.CTI.PR.04), за што је одговоран Руководилац лабораторије на коју се односи 

захтев. 

4.4.3  Уговарањем услуга омогућује се да су сваки захтев, наруџбина, понуда и уговор 

прихватљиви за Центар за техничка испитивања и за корисника пре почетка било каквог 

посла. 

4.4.4 Корисник се обавештава о сваком одступању од уговора. 

4.4.5 Ако уговор или захтев треба изменити након започетог посла, понавља се исти поступак 

преиспитивања уговора или захтева у складу са наведеном процедуром „Преиспитивање 

захтева, понуда и уговора“ (Q.CTI.PR.04),  и референтним документима, а све измене се 

саопштавају особљу укљученом у посао. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.04    Преиспитивање захтева, понуда и уговора 

4.5  Подуговарање испитивања 

4.5.1  У случају да Центар за техничка испитивања није у стању да изврши део испитивања 

спроводи се поступак подуговарања тог дела испитивања, са другом лабораторијом за 

испитивање у складу са процедуром „Подуговарање испитивања“ (Q.CTI.PR..05) којом се 

дефинишу и критеријуми за избор подуговарача. 

4.5.2 Центар за техничка испитивања у писаној форми обавештава корисника за подуговарање 

услуга који даје писану изјаву да је сагласан за подуговорена испитивања и избор 

подуговарача. 

4.5.3  Центар за техничка испитивања је одговоран кориснику за подуговорена испитивања. 
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4.5.4 Као подуговарач бира се лабораторија која је акредитована према стандарду SRPS 

ISO/IEC 17025 за методе испитивања из обима акредитације Центра за техничка 

испитивања.  

4.5.5 Центар за техничка испитивања може, на захтев корисника и уз његову сагласност, 

подуговорити испитивања ван обима акредитације Центра за техничка испитивања са 

акредитованом лабораторијом. У том случају не користи знак акредитације. 

4.5.6 Центар за техничка испитивања оцењује усаглашеност подуговарача. Сви подуговарачи 

испитивања су регистровани у обрасцу Листа потенцијалних подуговарача испитивања 

(Q.CTI.OB.018), чији се садржај дефинише процедуром „Подуговарање испитивања“. 

Листу одржава Сарадник за квалитет на основу информација Руководиоца лабораторија. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.05 Подуговарање испитивања 

4.6  Набавка услуга и производа 

4.6.1 У циљу одржавања поверења у резултате испитивања у Центру за техничка 

испитивања, све спољне услуге и набавке које утичу на квалитет испитивања, морају 

да буду адекватног квалитета и у сагласности са Законом о јавним набавкама. Центар 

за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану процедуру 

„Управљање процесом набавке“ (Q.CTI.PR.06), којом се регулише набавка, оцењивање и 

избор испоручиоца.  

4.6.2 Процедуром је обухвачена набавка, пријем и складиштење производа. За спровођење 

набавке одговоран је Руководилац Центра за техничка испитивања и Сарадник за 

квалитет. Центар за техничка испитивања обезбеђује да се набављени производи, који 

утичу на квалитет испитивања, не користе док се не изврши њихова контрола и потврди 

њихова усклађеност са стандардним спецификацијама или захтевима дефинисаним у 

одговарајућим методама испитивања. Воде се записи о провери испуњавања ових 

захтева. 

4.6.3 Документи о набавци за предмете и опрему која утиче на квалитет излазних резултата 

лабораторије, садржи податке који описују услуге и производе (нпр.тип, врста, класа, 

прецизну идентификацију стандарда, техничку документацију, цртеже, упутства за 

контролисање итд.) које треба набавити.  

Пре реализације докумената о набавци, преиспитује се и одобрава њихов технички 

садржај. 

4.6.4 Процедура „Управљање процесом набавке“ се такође користи и за вредновање 

добављача за набавке и услуге које утичу на квалитет испитивања, на основу којих се 

одржавају записи о вредновањима добављача укључујући и списак прихватљивих 

испоручилаца материјала, производа и услуга. Листу потенцијалних и ангажованих 

добављача, која се води на обрасцима чији је садржај прописан процедром „Управљање 

процесом набавке“, ажурира и чува Сарадник за квалитет. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.06  Управљање процесом набавке 
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4.7  Однос према кориснику 

4.7.1 Центар за техничка испитивања сарађује са својим корисницима и њиховим 

представницима на разјашњавању њихових захтева, као и на праћењу перформанси 

лабораторије у погледу посла који обавља за корисника, при чему лабораторија 

обезбеђује поверљивост у односу на остале кориснике. 

Руководилац Центра за техничка испитивања и највише руководство Факултета су 

увек на располагању корисницима услуга за консултације везане за извођење, 

испитивање и методе испитивања. 

Поред тога Центар за техничка испитивања омогућава кориснику или његовом 

представнику да присуствују испитивањима која се за њега обављају, уз обавезно 

присуство руководиоца лабораторије у којој се врши испитивање, који је и одговоран да 

обезбеди поверљивост испитивања која се изводе за друге кориснике. 

Руководиоци лабораторија дају савете и упутства о техничким питањима из своје 

области, као и мишљења и тумачења заснована на резултатима испитивања, које оверава 

руководилац Центра за техничка испитивања. 

Руководиоци лабораторија обавештавају корисника о било којим кашњењима или већим 

одступањима при спровођењу испитивања. 

4.7.2 Центар за техничка испитивања тражи повратне информације од својих корисника, 

било позитивне или  негативне. Те информације се анализирају и користе ради 

побољшавања система управљања.  

У циљу мерења задовољства наших корисника, они се анкетирају једном годишње 

према процедури “Анкетирање корисника услуга” (Q.CTI.PR.07). Овом процедуром 

утврђује се степен задовољења корисника пруженим услугама. Анкетирање се 

обавља попуњавањем „Анкете за мерење задовољења корисника услуга“ која се 

шаље корисницима услуга. Садржај анкете се дефинише процедуром “Анкетирање 

корисника“. Сарадник за квалитет доставља анкетне упитнике корисницима услуга 

у папирном или електронском облику и евидентира их у „Књигу евиденције 

анкетних корисника“. Он је одговоран за спровођење анкетирања, као и за израду 

„Извештаја о мерењу задовољства корисника услуга“ који доставља Представнику 

руководства за квалитет на контролу и Декану Факултета на одобравање. 

Декан факултета и Предстваник руководства за квалитет на основу резултата анкете 

преиспитују постављене циљеве и ако је потребно редефинишу их, у циљу већег 

задовољења корисника услуга и односа према њему.  

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.07 Анкетирање корисника услуга 

4.8  Приговори 

Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану 

процедуру „Решавање приговора корисника услуга“ (Q.CTI.PR.08), којом регулише 

решавање приговора примљених од корисника или других заинтересованих страна. 

Приговор се подноси на обрасцу „Захтев за решавање приговора корисника 

услухга“ чији се садржај дефинише процедуром „Решавање приговора корисника 

услуга“. Према овој процедури обавеза је Центра за техничка испитивања да с в а к и  

п ри говор евидентира, утврди узрок и о томе обавести корисника. 
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Сарадник за квалитет евидентира сваки п ри говор корисника у „Књигу евиденције 

п ри говора корисника услуга“. За контролу и спровођење процедуре „Решавање 

приговора корисника услуга одговоран је Представник руководства за квалитет.  

За све приговоре, најпре се проверава њихова оправданост. Уколико је приговор 

оправдан, Представник руководства за квалитет је одговоран да спроведе поступак, 

односно да изврши интерну проверу оних области и активности на које се приговор 

односи. На основу налаза провере спроводе се корективне и превентивне мере по 

процедури „Корективне и превентивне мере“ (Q.CTI.PR.09). О свим спроведеним 

активностима воде се и чувају одговарајући записи на основу којих руководно 

особље мора деловати превентивно тако да се број евентуалних  п р и говора стално 

смањује. 

Уколико се утврди потреба за опозивом извештаја, Руководилац Центра за техничка 

испитивања  опозива извештај према документованој процедури “Опозив извештаја 

о испитивању” (Q.CTI.PR.11).  

Представник руководства за квалитет је одговоран за информисање Декана о 

приговорима корисника услуга. Руководилац Центра за техничка испитивања, у 

склопу преиспитивања остварења циљева квалитета, преиспитује и решава 

п ри говоре корисника услуга и сходно томе поставља нове циљеве квалитета. 

Референтна документа  

 Q.CTI.PR.08 Решавање приговора 

 Q.CTI.PR.09 Корективне и превентивне мере  

 Q.CTI.PR.11 Опозив извештаја о испитивању 

4.9  Управљање неусаглашеним испитивањима 

4.9.1 Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану 

процедуру „Управљање неусглашеним испитивањима“ (Q.CTI.PR.16), која регулише све 

аспекте  посла испитивања или резултата посла који нису сагласни са сопственим 

процедурама или захтевима договореним са корисником.  

Неусаглашеност може да идентификује било ко од запослених који учествује у процесу 

испитивања укључујући и корисника услуга. О томе се обавештава одговорна особа за ту 

врсту уочене неусаглашености која проверерава основаност утврђене неусаглашености 

односно дефинише област провере. О свему се воде записи чији је садржај дефинисан 

процедуром „Управљање неусглашеним испитивањима“ (Q.CTI.PR.16). 

Процедура „Управљање неусглашеним испитивањима“, обезбеђује: 

 Утврђивање одговорности и овлашћења за управљање неусаглашеним послом, као 

и дефинисање мера, које се предузимају када се уочи неусаглашеност посла; 

 Вредновање значаја неусаглашеног посла; 

 Хитно предузимање корекције, заједно са било каквом одлуком о прихватљивости 

неусаглашеног посла; 

 Обавештавање, по потреби, корисника и опозивањем посла; 

 Утврђивање одговорности за одобравање настављања посла. 

4.9.2 Ако вредновање покаже да се неусаглашени посао може поновити примењује се 

процедура „Корективне и превентивне мере“.(Q.CTI.PR.09). 

Референтна документа: 
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 Q.CTI.PR.16 Управљање неусаглашеним испитивањима 

 Q.CTI.PR.09 Корективне и превентивне мере 

4.10  Побољшавања 

Центар за техничка испитивања стално побољшава ефективност система квалитета 

применом усвојене политике квалитета. Начин побољшавања система квалитета 

одређује се на основу реализације циљева квалитета, на основу приговора корисника 

услуга, на основу анкета о задовољењу корисника услуга, учешћа у 

међулабораторијским испитивањима, на основу извештаја о интерним и екстерним 

проверама, применом корективних и превентивних мера и преиспитивањем од стране 

руководства према процедури „Преиспитивање QMS-a од стране руководства“ 

(Q.CTI.PR.12). Сва побољшања се бележе у одговарајуће записе. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.12 Преиспитивање QMS-a од стране руководства 

 Q.CTI.PR.09 Корективне и превентивне мере 
 

4.11  Корективне мере 

4.11.1 Опште одредбе 

Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану 

процедуру „Корективне и превентивне мере“ (Q.CTI.PR.09), којом регулише овлашћења 

за спровођење корективних мера, када се установи неусаглашеност посла или одступање 

од процедура система управљања квалитетом или техничких активности.  

4.11.2 Анализа узрока 

Процедура за корективне мере започиње истраживањем порекла и пажљивом анализом 

свих могућих узрока проблема. Потенцијални узроци могу обухватити захтеве 

корисника, узорке, спецификације узорака, методе и процедуре, вештину и обученост 

особља, потрошне материјале или опрему и њено еталонирање. 

4.11.3 Избор и спровођење корективних мера 

Ако је неопходна корективна мера Центар за техничка испитивања уочава могуће 

корективне мере и бира оне мере које су најпогодније за уклањање проблема и 

спречавање његовог понављања. 

Центар за техничка испитивања документује и спроводи све захтеване промене које су 

последица примене корективних мера. 

4.11.4  Праћење корективних мера 

Центар за техничка испитивања прати резултате предузетих корективних мера како би се 

уверила да су оне биле ефективне и о томе води записе.на обрасцу „Извештај о 

неусаглашености и захтев за корективне мере“ чији се садржај дефинише процедуром 

„Корективне и превентивне мере“. 

4.11.5 Допунске провере 

Када се уоче неусаглашености или се посумња у усклађеност рада лабораторије са 

сопственим процедурама или са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 Центар за техничка 

испитивања обезбеђује што је могуће пре, спровођење интерне провере у складу са 

процедуром „Интерне провере“ (Q.CTI.PR.14), у одговарајућем подручју делатности. 
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Такве допунске провере често прати примена корективних мера, ради потврђивања 

њихове ефективности, у складу са процедуром „Корективне и превентивне мере“ 

(Q.CTI.PR..09), као и преиспитивање од стране руководства у складу са процедуром 

„Преиспитивање QMS-a од стране руководства“ (Q.CTI.PR.012).  

Допунска провера је неопходна само када се уочи озбиљан спор или ризик посла. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.09 Корективне и превентивне мере 

 Q.CTI.PR.14 Интерне провере 

 Q.CTI.PR.12 QMS-a Преиспитивање од стране руководсва 

4.12  Превентивне мере 

4.12.1 Центар за техничка испитивања уочава неопходна побољшавања и све могуће изворе 

неусаглашености, било да су техничке природе или у вези са системом менаџмента 

квалитетом. Када су уочена оправдана побољшавања или ако је потребна превентива 

мера, израђују се, примењују и прате планови превентивних мера, ради смањења 

вероватноће појављивања таквих неусаглашености и да би се искористила прилика за 

побољшавање. 

4.12.2 Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану 

процедуру „Корективне и превентивне мере“ (Q.CTI.PR.09), која поред корективних 

регулише предузимање превентивних мера и управљање њима, ради обезбеђења њихове 

ефективности. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.09 Корективне и превентивне мере 

4.13  Управљање записима 

4.13.1 Опште одредбе 

Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану 

процедуру „Управљање записима“ (Q.CTI.PR.13), која регулише идентификовање, 

прикупљање, означавање, приступ, попуњавање, чување, одржавање и одбацивање 

записа о квалитету и техничких записа. 

Записи о квалитету обухватају извештаје о интерним проверама, корективним и 

превентивним мерама и преиспитивањима од стране руководства, као и све друге записе 

дефинисане у документима система управљања квалитетом у Центру за техничка 

испитивања. 

Сви записи су читљиви, архивирају се и чувају тако да се могу лако пронаћи, у условима 

који осигуравају прикладан амбијент ради спречавања оштећења, обезвређења или 

губитка. Врши се утврђивање времена чувања сваког записа. 

Записи могу да буду на ма ком медију, као трајни запис у папирном облику или као 

електронски запис. 

Одговорне особе за чување записа дефинисане су на обрасцу „Списак записа“ чији је 

садржај дефинисан процедуром „Управљање записима“ (Q.CTI.PR.13). Исте особе  су 

одговорне за заштиту електронских записа и њихових резервних копија, као и за 

спречавање неовлашћеног приступа записима или за њихову измену. 
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4.13.2 Технички записи 

Центар за техничка испитивања током утврђеног периода, чува записе о изворним 

запажањима, податке који произилазе из тих запажања, као и довољно информација ради 

проналажења неке провере, записа о особљу и копије сваког издатог извештаја о 

испитивању. Списак записа се води на обрасцу чији се садржај дефинише процедуром 

„Управљање записима“. 

Записи о сваком испитивању садрже довољно података, који помажу, по могућности, у 

откривању фактора који утичу на несигурност. Записи садрже идентитет особља 

одговорног за  спровођење сваког испитивања и проверавање резултата. 

Запажања, подаци и прорачуни бележе се у тренутку када се догоде, а омогућавају 

идентификовање посла на који се односе. 

Када се појави грешка у записима, свака грешка се прецртава, а поред ње се уноси 

исправна вредност са потписом или  иницијалима особа која их је направила. У случају 

записа на електронском медију, предузимају се сличне мере, ради спречавања губитка 

или промене изворног податка. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.13 Управљање записима 

4.14  Интерне провере 

4.14.1 Центар за техничка испитивања, у складу са процедуром „Интерне провере QMS-a“ 

(Q.CTI.PR.14) спроводи интерне провере, ради верификације сталне усклађености 

сопствених активности са захтевима система управљања квалитетом у лабораторији и 

стандардом SRPS ISO/IEC 17025. Програм интерне провере обухвата све елементе 

система управљања квалитетом Центра за техничка испитивања, укључујући активности 

испитивања.  

4.14.2 Представник руководства за квалитет планира и организује провере, по утврђеном 

распореду и захтеву руководства Факултета и Центра за техничка испитивања. Интерне 

провере обавља обучено и квалификовано особље које је независно од активности која се 

проверава. Проверивач не сме проверавати свој сопствени рад. 

Циклус интерних провера се завршава у току једне календарске године. 

4.14.2 Када налази провере укажу на недовољну ефективност или сумњу у исправност или 

ваљаност резултата испитивања Центар за техничка испитивања правовремено 

предузима корективне мере и обавештава корисника, ако истраживање покаже да су им 

лабораторијски резултати могли нанети штету.  

4.14.3 Подручја провераваних активности, налази провера и проистекле корективне мере се 

евидентирају и записују. 

Референтна документа 

 Q.CTI.PR.14 Интерне провере QMS-a 

4.15  Преиспитивање од стране руководства 

4.15.1 У складу са процедуром „Преиспитивање QMS-a од стране руководства“ (Q.CTI.PR.12), 

представник руководства за квалитет периодично спроводи преиспитивање система 

управљања квалитетом и активности испитивања у Центру за техничка испитивања, ради 
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обезбеђења њихове трајне прикладности и ефективности, као и ради увођења промена и 

побољшавања. 

Преиспитивање обухвата: 

 Резултате провера, укључујући и интерне провере, провере корисника и провере 

треће стране; 

 Повратне информације од корисника и других заинтересованих страна; 

 Циљеве квалитета; 

 Задовољство корисника; 

 Перформансе процеса испитивања и  усаглашености услуге; 

 Статус корективних и превентивних мера; 

 Додатне мере проистекле из предходних преиспитивања од стране руководства; 

 Измене које би могле утицати на систем управљања квалитетом у лабораторији 

(на пример, оне које настају појавом нових технологија испитивања, добијањем 

резултата истараживања и развоја, променом концепта квалитета, изменом 

финансијских услова, друштвених услова, услова животне и радне средине и 

променом одговарајућих закона и прописа) ; 

 Препоруке за побољшавање; 

 Прикладност процедура и упутстава; 

 Извештаје руководног и надзорног особља; 

 Резултате међулабораторијских испитивања;  

 Промене у обиму и врсти посла; 

 Приговоре;  

 Остале одговарајуће факторе, као што су управљање квалитетом, ресурси и 

обученост особља. 

Спровођења преиспитивања од стране руководства је једанпут годишње, а према 

потребама и чешће, што се детаљније дефинише процедуром „Преиспитивање QMS-a од 

стране руководства“ (Q.CTI.PR.12). 

4.15.2 О налазима преиспитивања од стране руководства и проистеклим мерама воде се и 

одржавају записи. Руководилац Центра осигурава да се активности обаве у 

одговарајућем и прихватљивом року. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.12  Преиспитивање QMS-a од стране руководства 
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5.  ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 

5.1  Опште одредбе 

5.1.1 Многи фактори одређују исправност и поузданост испитивања које обавља Центар за 

техничка испитивања. Они могу да буду: 

 Људски фактори; 

 Услови смештаја мерне опреме и радне средине; 

 Методе испитивања и методе валидације; 

 Опрема; 

 Следљивост мерења; 

 Узимање узорака; 

 Руковање узорцима за испитивање. 

5.1.2 Доприноси ових фактора укупној мерној несигурности знатно се разликују између врста 

испитивања. Центар за техничка испитивања узима у обзир све ове факторе при развоју 

метода испитивања, као и процедура, приликом обучавања и оспособљавања особља, као 

и при избору и еталонирању опреме коју користи. 

5.2  Особље 

5.2.1 Центар за техничка испитивања има компетентно особље које рукује специфичном 

опремом, обавља испитивања, вреднује резултате и потписује извештаје о 

испитивањима.  

Такође, обезбеђује се одговарајући надзор над особљем које је подвргнуто обуци. 

Особље које обавља одређене задатке, оспособљено је на основу одговарајућег 

образовања, обуке, искуства и/или доказане вештине како се захтева. 

Особље Центра за техничка испитивања одговорно за давање мишљења и тумачења 

укључених у извештај о испитивању, поред одговарајућих квалификација, обучености и 

искуства мора да познаје опште захтеве прописа и стандарда и да разуме значај нађених 

одступања. 

5.2.2 Руководство Центра за техничка испитивања утврђује циљеве у односу на образовање, 

обучавање и оспособљавање особља лабораторије. Центар за техничка испитивања је 

успоставио, примењује и одржава процедуру „Управљање развојем кадра“ 

(Q.CTI.PR.15), која дефинише образовање, обучавање и оспособљавање особља Центра 

за техничка испитивања. Програм обуке се прилагођава садашњим и будућим задацима 

Центра за техничка испитивања, на годишњем нивоу. 

Центар за техничка испитивања врши вредновање ефективности спроведене обуке према 

процедури „Управљање развојем кадра“ (Q.CTI.PR.15).  

5.2.3 Целокупно особље Центра за техничка испитивања је у сталном радном односу. 

5.2.4 Целокупно особље Центра за техничка испитивања је упознато са описом послова и 

радних задатака дефинисаних Правилником о систематизацији радних места на 

Факултета заштите на раду у Нишу и овим Пословником. 

Руководство Центра за техничка испитивања одређује особље за обављање појединих 

врста испитивања, за издавање извештаја о испитивањима, за давање мишљења и 

тумачења, као и за рад са појединим врстама опреме. 



 
ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА Број: Q.CTI.PQ.01 

 

 

Страна: 26/42 ПОСЛОВНИК КВАЛИТЕТА 
 

5.2.5 Центар за техничка испитивања води и одржава записе о одговарајућој компетентности 

и усавршавању запослених у складу са процедуром „Управљање развојем кадра“ 

(Q.CTI.PR.15).  

Ови подаци воде се на обрасцу „Картон обуке запосленог“ чији је садржај дефинисан 

процедуром. Образац се налази у архиви Сарадника за квалитет, лако је доступан, и 

садржи датум када је компетентност потврђена и обука извршена. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.15 Управљање развојем кадра 

5.3  Услови смештаја и околине 

5.3.1 Лабораторијска опрема за испитивање, укључујући, поред осталог, изворе енергије, 

осветљења и услове околине, омогућава коректно обављање испитивања. 

Центар за техничка испитивања обезбеђује да услови околине не угрожавају резултате 

или неповољно утичу на захтевани квалитет мерења у лабораторији и на терену у складу 

са упутством „Обезбеђење услова смештаја мерне опреме и околине“ (Q.CTI.UP.03). 

5.3.2 Документују се технички захтеви за услове смештаја и околине, који могу утицати на 

резултате испитивања. 

Центар за техничка испитивања прати, контролише и записује услове околине у складу 

са захтевима одговарајућих спецификација, метода  и процедура, ако они могу да утичу 

на квалитет резултата. Посебно се обраћа пажња на услове својствене појединим 

техничким активностима, на пример, на прашину, електромагнетне сметње, зрачење, 

влажност, електрично напајање, температуру и ниво буке и вибрација. Испитивања се 

прекидају ако услови околине угрожавају њихове резултате. 

5.3.3 У Центру за техничка испитивања се предузимају мере за спречавање међусобног 

загађивања. Околина у којој се обављају активности некомпатибилне са испитивањем, 

ефективно су раздвојени. Шема простора Центра за техничка испитивања је дата у 

прилогу 7. 

5.3.4 Контролише се приступ и употреба простора који утиче на квалитет испитивања. Центар 

за техничка испитивања одређује обим контроле, заснован на њеним сопственим 

потребама.  

5.3.5 Предузимају се мере обезбеђења одржавање уредности лабораторије према упутству 

„Одржавање радних просторија и приступ страних лица“ (Q.CTI.UP.02) у Центру за 

техничка испитивања. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.UP.03 Обезбеђење услова смештаја мерне опреме и околине 

 Q.CTI.UP.02 Одржавање радних просторија и приступ страних лица 

5.4  Методе испитивања и методе валидације 

5.4.1 Опште одредбе 

Центaр за техничка испитивања користи документоване методе за све врсте испитивања 

и процедура лабораторијских испитивања за свако подручје рада.  

Преглед врста испитивања које спроводи Центар за техничка испитивања води се на 

обрасцу "Регистар метода испитивања" (Q.CTI.OB.073) којег израђује Сарадник за 

квалитет а одобрава Руководилац Центра за техничка испитивања. 
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Центaр за техничка испитивања поседује упутства за употребу и руковање свом 

одговарајућом опремом, као и за руковање и припрему узорака за испитивање. Сва 

упутства, стандарди, приручници и референтни подаци уредно се ажурирају и лако су 

доступни особљу. Одступање од метода испитивања могуће је искључиво ако је 

документовано, технички оправдано, прихваћено и одобрено од корисника. 

5.4.2 Избор метода 

Центaр за техничка испитивања користи методе испитивања које задовољавају  потребе 

корисника и које су прикладне за испитивања која се раде у Центру за техничка 

испитивања. Предност се даје методама које су објављене у међународним, регионалним 

и националним стандардима. Центар за техничка испитивања обезбеђује коришћење 

важећих издања стандарда. 

Ако корисник није специфицирао методу Центар за техничка испитивања бира погодне 

методе на задовољство корисника у поузданост резултата испитивања. 

Центар за техничка испитивања користи методе које је сам прилагодио тзв. 

документоване методе куће, које су погодне за предвиђену намену и које су валидоване 

према упутству „Верификација/валидација метода испитивања“ (Q.CTI.UP.08).  

Центар за техничка испитивања обавештава клијента ако се метода, коју је предложио, 

сматра непогодном.  

Све стандардне методе се пре употребе верификују према процедури упутству 

„Верификација/валидација метода испитивања“ (Q.CTI.UP.08). 

5.4.3 Методе развијене у Центру за техничка испитивања 

Увођење нових метода испитивања које је прилагодио Центар за техничка испитивања за 

сопствене потребе, планира се и додељује квалификованом особљу и обезбеђују се 

потребни ресурси за њихово спровођење.  

Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава процедуру 

„Увођење нових метода испитивања“ (Q.CTI.PR.18). Руководиоца лабораторије, на 

захтев запослених, доноси одлуку о оправданости увођења нове методе испитивања коју 

верификује Руководилац Центра за техничка испитивања.  

Током развоја нових метода обезбеђује се и ефективна комуникација између особља које 

је укључено у ове активности. 

5.4.4  Нестандардне методе 

Ако је неопходно да се користе методе које нису обухваћене стандардним методама, то 

је предмет споразума са корисником и обухвата потпуну спецификацију захтева 

корисника и сврху испитивања. Пре употребе ових метода врши се њихова валидација 

према упутству „Верификација/валидација метода испитивања“ (Q.CTI.UP.08). 

Пре примене ових метода испитивања, ради се процедура за сваки параметар 

испитивања која садржи: 

 Погодну идентификацију; 

 Предмет и подручје примене ; 

 Опис узорака за испитивање ; 

 Параметре и опсеге који се одређују; 

 Потребне уређаје и опрему; 

 Неопходне референтне еталоне и референтне материјале; 

 Захтеване услове околине и потребан период стабилизације; 
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 Опис поступка; 

 Критеријуме за одобравање; 

 Податке које треба записати, као и методу анализе и приказивања; 

 Несигурност или процену несигурности. 

5.4.5  Валидација метода 

Валидација је потврђивање испитивањем и пружањем објективног доказа да су 

задовољени појединачни захтеви за предвиђену специфичну употребу. 

Да би потврдио погодност методе за предвиђену употребу Центар за техничка 

испитивања валидује нестандардне методе, методе развијене у лабораторијама, 

стандардне методе које се користе изван предвиђеног подручја, као и проширене или 

модификоване стандардне методе.  

Све методе се валидују према упутству „Верификација/валидација метода испитивања“ 

(Q.CTI.UP.08). 

Центар за техничка испитивања записује добијене резултате, коришћену процедуру 

валидације и изјаву да је метода погодна за предвиђену употребу.  

Валидација за одређивање перформанси методе користи једну од следећих техника или 

њихову комбинацију: 

 Поређење резултата добијених другим методама; 

 Међулабораторијска паралелна испитивања; 

 Систематско оцењивање фактора који утичу на резултат; 

 Оцена несигурности резултата, заснована на статистичким обрадама резултата 

испитивања (праг детекције, селективност методе, линеарност, границе 

поновљивости итд). 

Валидација обухвата спецификацију захтева, одређивање карактеристика за методу, 

проверу да се коришћењем методе захтеви могу испунити, као и изјаву о ваљаности 

методе. 

Током развоја методе обављају се њена редовна преиспитивања ради верификације 

непрекидног задовољења потреба корисника. Промене захтева које изискује 

модификацију плана развоја одобрава и допушта руководилац Центра за техничка 

испитивања. 

5.4.6  Процена мерне несигурности 

Центар за техничка испитивања врши процену мерне несигурности према процедури 

„Процена мерне несигурности“ (Q.CTI.PR.17) која је усклађена са документом  EA-4/16, 

EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing. Ближе одреднице 

одређивања мерне несигурности дати су у упутствима за спровођење појединих метода 

испитивања. 

Ако је метода испитивања потпуно позната и ако је сама метода специфицирала границе 

вредности главних извора мерне несигурности, као и начин приказивања резултата, 

сматра се да је лабораторија испунила овај захтев. 

У неким методама сама природа методе спречава строги метролошки и статистички 

прорачун мерне несигурности, и тада Центар за иситивање покушава да идентификује 

све компоненте несигурности и да учини процену прихватљивом. Прихватљив процес се 

заснива на познавању перформанси методе и подручја мерења, искуству и подацима о 

валидацији.  
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5.4.7 Управљање подацима 

У Центру за техничка испитивања систематски се проверава прорачун и пренос 

података.  

У Центру за техничка испитивања се за обраду података и израду извештаја о 

испитивању користи рачунар и  обезбеђено је: 

 да софтвер рачунара одговара потребама и да је прикладан за употребу ; 

 да постоје и да се користе процедуре за заштиту података, које обухватају и 

целовитост и поверљивост уноса података, њиховог чувања, преноса и обраде ; 

 да се рачунари одржавају ради исправног функционисања и да су њихови радни 

услови и услови околине такви да обезбеђују неопходност за њихову исправност. 

У Центру за техничка испитивања  управљање и заштита података врши  се према 

процедури „Управљање записима“ ( Q.CTI.PR.13).  

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.17 Процена мерне несигурности 

 Q.CTI.PR.18 Увођење нових метода испитивања 

 Q.CTI.UP.08 Верификација/валидација метода испитивања 

 Q.CTI.PR.03 Лабораторијско испитивање  

 Q. Q.CTI.PR.13 Управљање записима 

5.5  Опрема 

5.5.1 Центaр за техничка испитивања је опремљен свом мерном опремом неопходним за 

спровођење метода испитивања дефинисаних Регистром метода испитивања 

(Q.CTI.OB.073).  

Спецификација опреме којом располаже Центар за техничка испитивања дата је у 

образцу "Листа мерне опреме" (Q.CTI.OB.070) коју израђује Сарадник за квалитет. 

Ако Центар за техничка испитивања има потребе да користи опрему изван његовог 

сталног надзора тада се захтева од лабораторије са којом подуговара услуге према 

процедури „Подуговарање  испитивања“ (Q.CTI.PR.05) да испуњaва захтевe SRPS 

ISO/IEC 17025. 

5.5.2 Сва опрема која се користи у процесу испитивања се пре коришћења проверава у 

погледу тачности и прецизности у складу са њиховим упутствима. 

5.5.3 Опремом рукује овлашћено особље коме су лако доступна ажурна упутства за рад на 

опреми као и одговарајућа техничка упутства произвођача опреме. 

5.5.4 Свака јединица опреме поседује своју шифру и означена је налепницом у складу са 

упутством „Означавање мерне опреме“ (Q.CTI.UP.01).  

5.5.5 Све лабораторије у саставу Центра за испитивање воде и одржавају евиденцију о свакој 

јединици мерне опреме, што обухвата: 

 Спецификацију опреме; 

 Картон опреме, који обухвата назив уређаја, произвођача, датум пријема, годину 

производње, податке о пробном раду и стању опреме, податке о поправкама и  

еталонирању; 

 Техничку документацију произвођача, када је то могуће; 

 Уверења о еталониањима; 

 План одржавања; 

 Евиденцију везану за сва оштећења, кварове и поправке опреме. 
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5.5.6 Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану 

процедуру „Превентивно одржавање мерне опреме“ (Q.CTI.PR.20), која регулише 

безбедно руковање, коришћење и планирање одржавања опреме ради обезбеђења њеног 

исправног функционисања као и спречавање контаминације или кварења. 

5.5.7 У случају преоптерећења, погрешног руковања, констатовања неисправности при 

испитивању или добијања сумњивих резултата извршилац прекида испитивање и 

обавештава Руководиоца лабораторије који приступа утврђивању типа квара и 

предузима адекватне мере сагласно процедури „Превентивно одржавање мерне опреме“. 

У периоду интервенција на уређај се ставља налепница за неусаглашену мерну опрему 

чији се садржај дефинише упутством „Означавање мерне опреме“ (Q.CTI.UP.01). 

Пре пуштања у рад спроводи се провера исправности уређаја ванредним еталонирањем 

или испитивањем у складу са процедуром „Еталонирање мерне опреме“ (Q.CTI.PR.21). 

5.5.8 Опрема и референтни еталони који су под надзором Центра за техничка испитивања и 

који захтевају периодично еталонирање, еталонирају се у складу са процедуром 

„Еталонирање мерне опреме“ (Q.CTI.PR.21).  

5.5.9 Када се опрема шаље на сервисирање или из било ког разлога није била под надзором, 

пре пуштања у рад се проверава исправност у складу са упутствима. 

5.5.10 Уколико се укаже потреба за ванредном провером поступа се у складу са процедуром 

„Превентивно одржавање мерне опреме“. 

5.5.11 Када калибрација даје повода уводи се корекциони фактор према упутству опреме и 

процедури „Превентивно одржавање мерне опреме“. 

5.5.12 Подешавање опреме за испитивање, укључујући хардвер и софтвер, врши овлашћено и 

компетентно особље, а сталним надзором овлашћеног особља обезбеђује се заштита од 

неовлашћеног подешавања. 

Референтна документа: 

 Q.CTI.PR.20  Превентивно одржавање мерне опреме 

 Q.CTI.UP.21  Еталонирање мерне опреме 

 Q.CTI.PR.05  Подуговарање  испитивања 

 Q.CTI.UP.01  Означавање мерне опреме 

 Упутства за руковање мерном опремом 

5.6  Следљивост мерења 

5.6.1 Опште одредбе 

Сва опрема која се користи за испитивања, а која значајно утиче на квалитет, тачност 

или ваљаност резултата испитивања, еталонира се пре него што се дозволи за употребу. 

Верификација и еталонирање опреме врши се у складу са важећом законском 

регулативом. 

5.6.2 Посебни захтеви 

5.6.2.1 Еталонирање 

Не примењује се. 

5.6.2.2 Испитивање 

У складу са процедурама „Превентивно одржавање мерне опреме“ (Q.CTI.PR.20) и  

„Еталонирање мерне опреме“ (Q.CTI.PR.21) и општих захтева за компетентност 
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лабораторија за испитивање и еталонирање АТС-11-12-00-00 „Правила за 

остваривање прихватљиве следљивости мерења“, дефинисан је поступак 

еталонирања мерне опреме чиме се обезбеђује да опрема пружа неопходну мерну 

несигурност. Уколико се констатују одступања на мерно-испитној опреми 

Руководилац лабораторије доноси одлуку о поновном еталонирању од стране 

овлашћених кућа и/или израчунавању мерне несигурности испитне опреме и 

укључивању тог податка у укупну мерну несигурност методе. 

Ако следљивост до SI јединица није могућа, лабораторија мора да поседује оверене 

референтне материјале, учествује у међулабораторијским поређењима, а према 

програму еталонирања које израђују руководиоци лабораторија. 

5.6.3 Референтни еталони и референтни материјали 

5.6.3.1 Референтни еталони 

Центар за техничка испитивања не поседује референтне еталоне и примењује 

документовану процедуру „Еталонирање мерне опреме“ (Q.CTI.PR.21) у којој је 

дефинисано да мерну опрему еталонира тело које може да осигура следљивост на 

начин описан у тачки 5.6.2.1 стандарда SRPS ISO/IEC 17025, као и у складу са 

важећим законским и другим прописима. 

5.6.3.2 Референтни материјали 

Центар за техничка испитивања не користи референтне материјале. 

Уколико се појави потреба за коришћењем референтних материјала они морају да 

буду следљиви до SI мерних јединица или оверених референтних материјала. Центар 

за техничка испитивања ће обезбедити проверу сопствених референтних материјала 

у складу са дефинисаним упутством. 

5.6.3.3 Међупровере 

У складу са процедуром „Еталонирање мерне опреме“ (Q.CTI.PR.21), законским 

прописима, стандардима, метролошким и другим прописима и условима, обављају се 

неопходне провере ради одржавања поверења у статус еталонирања мерне опреме и 

референтних еталона и материјала.  

5.6.3.4 Транспорт и складиштење 

Свака лабораторија у Центру за техничка испитивања поседује упутства за сигурно 

руковање, транспорт, складиштење и коришћење референтних еталона и материјала, 

ради спречавања њихове контаминације, као потпуне заштите.  

Референтна документа: 

 Q.CI.PR.20 Превентивно одржавање мерне опреме 

 Q.CI.PR.21 Еталонирање мерне опреме 

 Упутства за руковање мерном опремом 

5.7  Обезбеђење поверења у квалитет резултата испитивања 

5.7.1 Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документоване 

процедуре „Обезбеђење поверења у резултате испитивања“ (Q.CTI.PR.10), „Интерне 

провере QMS-a  (Q.CTI.PR.14),  „Опозив извештаја о испитивању“ (Q.CTI.PR.11) и 

упутство „Израда извештја о резултатима испитивања“ (Q.CTI.UP.04),   које регулишу 

праћење ваљаности обављених испитивања. 
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У циљу постизања максималне поузданости резултата у Центру за техничка испитивања 

се поред периодичних провера система квалитета врше и провере тачности резултата 

испитивања које обухватају:  

 Правилно коришћење референтних еталона и материјала; 

 Понављање испитивања уз коришћење истих или различитих метода 

испитивања; 

 Учешће у провери стручности рада или међулабораторијским упоредним 

испитивањима; 

 Корелацију резултата за различите карактеристике узорка. 

Резултати испитивања се записују тако да се лако проналазе и користе се статистичке 

методе за преиспитивање резултата кад год је то могуће.  

5.7.2 Подаци о испитивањима, мерењима и контролисањима се записују, тако да се лако 

проналазе, анализирају се, и ако се пронађе да су изван унапред дефинисаних 

критеријума, примењују се корективне и превентивне мере у складу са процедурама 

„Управљање неусаглашеним испитивањима“ (Q.CTI.PR.16) и „Корективне и 

превентивне мере“ (Q.CTI.PR.09), ради спречавања да се некоректни резултати појаве у 

извештајима о испитивању.  

Референтна документа: 

Q.CTI.PR.10  Обезбеђење поверења у резултате испитивања 

Q.CTI.PR.14  Интерне провере QMS-a 

Q.CTI.PR.11  Опозив извештаја о испитивању 

 Q.CTI.UP.04  Израда извештја о резултатима испитивања  

Q.CTI.PR.16  Управљање неусаглашеним испитивањима; 

Q.CTI.PR.09  Корективне и првентивне мере 

5.8  Поступање са узорцима/предметима испитивања 

5.8.1 Лабораторије Центра за техничка испитивања не примењују класично узорковање већ се 

испитивања врше на терену на предметима испитивања која се једнозначно 

идентификују тамо где је то применљиво. 

5.8.2 Предмет испитивања се једнозначно идентификује преко података о називу предмета 

испитивања, типу, техничким карактеристикама и идентификационих ознака на 

одговарајућим таблицама (серијски број, инвентарски број, фабрички број и сл.). 

5.8.3 Уколико идентификациона ознака не постоји предмет испитивања се може 

идентификовати преко податка из техничке документације или снимком на дигиталном 

апарату који једнозначно одређује предмет испитивања. 

5.8.4 Подаци о предметима испитивања се уписују у одговарајуће записе са испитивања. чији 

је садржај дефинисан упутствима за спровођење метода испитивања. 

Референтна документа: 

Q.CTI.PR.03  Спровођење лабораторијског испитивања  

Сва упутства за спровођење метода испитивања 

5.9  Извештавање о резултатима 

Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовано 

упутство „Израда извештаја о резултатима испитивања“.(Q.CTI.UP.04).  

5.9.1 Опште одредбе 
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Резултати сваког испитивања или низа испитивања, које је извршио  Центар за техничка 

испитивања приказују се тачно, јасно, недвосмислено и објективно, у складу са 

процедурама. Свака лабораторија у оквиру Центра за техничка испитивања има своју 

форму извештаја о испитивању са јасно дефинисаним изгледом и идентификацијом 

лабораторије. 

Извештај о испитивању се израђује на рачунару, издаје се  као штампани документ, осим 

уколико корисник не захтева електронску форму. Тада се извештај заштићује на начин 

описан у процедури „Упављање записима“ (Q.CTI.PR.13), а оригинал се чува у рачунару 

и у архиви лабораторије Центра за техничка испитивања која је извршила испитивања у 

складу са процедуром „Упављање записима“ (Q.CTI.PR.13). 

5.9.2 Извештај о испитивању 

Сваки извештај о испитивању који се изради у Центру за техничка испитивања садржи 

следеће информације: 

 Наслов; 

 Назив и адресу Центра за техничка испитивања; 

 Јединствену идентификацију извештаја о испитивању и идентификацију сваке 

стране, која омогућава њено препознавање као дела извештаја о испитивању, као 

и јасну идентификацију краја извештаја о испитивању; 

 Назив и адресу корисника; 

 Идентификацију коришћене методе; 

 Идентификацију узорака који су предмет испитивања датог извештаја  о 

испитивању; 

 Датум пријема узорка за испитивање и датум обављања испитивања; 

 Резултате испитивања са мерним јединицама; 

 Имена и презимена, функције и потписе особа које одобравају извештај о 

испитивању; 

 Изјаву да се резултати испитивања односе само на испитане узорке/предмете 

испитивања. 

Центар за техничка испитивања у Извештају о испитивању наглашава изјавом да се без 

његовог одобрења извештај о испитивању не сме умножавати.  

5.9.3 Извештај о испитивању – додатак 

Центар за техничка испитивања у својим извештајима о испитивању доставља и посебне 

прилоге као што су записници са испитивања, изјаву о испуњавању или неиспуњавању 

захтева, изјаву о процењеној мерној несигурности, мишљења и тумачења и друге 

информације за које је корисник заинтересован. 

5.9.4  Уверење о еталонирању 

Не примењује се. 

5.9.5 Мишљења и тумачења 

Мишљења и тумачења су дозвољена у Центру за техничка испитивања, представљају 

посебан прилог извештаја о испитивању. У извештајима о испитивању мишљења и 

тумачења се недвосмислено назначавају и садрже поред осталог и следеће: 

 Изјаву о усклађености или неусклађености резултата са захтевима; 

 Испуњеност уговорених захтева; 

 Препоруке о коришћењу резултата; 

 Упутства за побољшавања. 



 
ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА Број: Q.CTI.PQ.01 

 

 

Страна: 34/42 ПОСЛОВНИК КВАЛИТЕТА 
 

Када Центар за техничка испитивања даје мишљења и тумачења  кориснику у директном 

разговору, такав разговор се записује. 

5.9.6 Резултат испитивања добијен од подуговарача 

Резултати испитивања који су добијени од лабораторије подуговарача достављају се 

кориснику као прилог  извештаја о испитивању. 

5.9.7 Електронски пренос података који се односи на резултате 

Резултати испитивања добијени на мерној опреми која поседује сопствени софтвер 

преносе се на рачунар  према упутствима  која су документована и примењују се у свакој 

лабораторији Центра за техничка испитивања. За остале податке који се односе на 

резултате испитивања примењује се документована процедура „Управљање записима“ 

(Q.CTI.PR.13) у којој је дефинисано како се управља подацима у папирном и 

електонском облику. 

5.9.8 Форма извештаја 

Форма извештаја осмишљена је тако да се прилагоди свакој врсти обављеног 

испитивања, као и да се смањи могућност неспоразума или злоупотребе. 

Из упутства „Израда извештаја о резултатима испитивања“ може се видети да Центар за 

техничка испитивања посвећује пажњу изгледу извештаја  о испитивању, а посебно у 

погледу приказа података испитивања, као и њихове лакоће разумевања од корисника. 

Насловна страна извештаја о испитивању је идентична за све лабораторије, а приказ 

резултата испитивања је свака лабораторија прилагодила свом подручју испитивања. 

Заглавља извештаја су стандардизована и у складу су са упутством „Израда извештаја о 

резултатима испитивања“. 

5.9.9 Измене извештаја о испитивању 

После издавања извештаја о испитивању његове измене се раде искључиво у форми 

другог документа, који садржи изјаву: „Допуна извештаја о испитивању, серијски број 

....,, издатог дана ..... . 

Ако је потребно да се изда потпуно нов извештај о испитивању, то се јединствено  

идентификује и садржи позивање на изворни документ који се мења. Ове измене се 

израђују у складу са упутством „Израда извештаја о резултатима испитивања“. 

5.9.10  Опозив извештаја о испитивању 

Центар за техничка испитивања је успоставио, примењује и одржава документовану 

процедуру „Опозив извештаја о резултатима испитивања“.(Q.CTI.PR.11) која дефинише 

поступање са неусаглашеним извештајима о испитивању. 

Референтна документа: 

Q.CTI.PR.11  Опозив извештаја о резултатима испитивања 

Q.CTI.PR.13  Управљање записима 

Q.CTI.UP.04  Израда извештаја о резултатима испитивања 
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ПРИЛОГ 1  ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
У НИШУ 
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ПРИЛОГ 2  ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЦЕНТРА ЗА ТЕХНИЧКА 
ИСПИТИВАЊА 
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ПРИЛОГ 3  МАТРИЦА ОДГОВОРНОСТИ У ЦЕНТРУ ЗА ТЕХНИЧКА 
ИСПИТИВАЊА 

Ред. 

бр. 

Функције 

Елементи 
1 2 3 4 5 

4.1 Организација О/Р С И И - 

4.2 Систем квалитета С Р/О С С - 

4.3 Управљање документацијом - О С С Р 

4.4 Преиспитивање захтева, понуда и уговора С С О/Р С - 

4.5 Подуговарање испитивања и еталонирања И С О - - 

4.6 Набавка услуга и производа О Р/О С С - 

4.7 Однос према кориснику Р Р Р/О С С 

4.8 Приговор корисника И О/Р Р Р С 

4.9 Управљање неусаглашеним испитивањима И Р О Р С 

4.10 Корективне мере И О Р Р С 

4.11 Превентивне мере С О Р Р С 

4.12 Управљање записима С С О С Р 

4.13 Интерне провере С О/Р С С С 

4.14 Преиспитивање од стране руковод. Р С О/Р И - 

5.2 Особље О/Р С С С С 

5.3 Услови смештаја и околине И С О С - 

5.4 Методе испитивања - С О/Р Р Р 

5.5 Опрема И О/Р С С С 

5.6 Следљивост мерења - С О/Р Р Р 

5.7 Узимање узорака - С С О С 

5.8 Руковање узорцима за испитивање - С И О - 

5.9 Обезбеђење поверења у квалитет резултата 

испитивања 
И Р О С Р 

5.10 Извештавање о резултатима - С О Р - 

 

Легенда: 

О - одлучује 

Р - реализује 

С - сарађује 

И - Прима информације 

1 – Декан Факултета заштите на раду у Нишу  

2 – Представник руководства за квалитет 

3 – Руководилац Центра за техничка испитивања 

4 – Руководиоци лабораторија 

5 – Сарадник за квалитет 
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ПРИЛОГ 4  СПИСАК ПРОЦЕДУРА 

1. Изглед, садржај и означавање докумената QMS – Q.CTI.PR.01 

2. Управљање документима QMS – Q.CTI.PR.02 

3. Лабораторијска испитивања – Q.CTI.PR.03 

4. Преиспитивање захтева, понуда и уговора – Q.CTI.PR.04 

5. Подуговарање испитивања – Q.CTI.PR.05 

6. Управљање процесом  набавке – Q.CTI.PR.06 

7. Анкетирање корисника услуга – Q.CTI.PR.07 

8. Решавање приговора – Q.CTI.PR.08 

9. Корективне и превентивне мере – Q.CTI.PR.09 

10. Обезбеђење поверења у резултате испитивања – Q.CTI.PR.10 

11. Опозив извештаја о испитивању – Q.CTI.PR.11 

12. Преиспитивање QMS-a од стране руководства – Q.CTI.PR.12 

13. Управљање записима – Q.CTI.PR.13 

14. Интерне провере QMS-a – Q.CTI.PR.14 

15. Управљање развојем кадра – Q.CTI.PR.15 

16. Управљање неусаглашеним испитивањима – Q.CTI.PR.16 

17. Процена мерне несигурности – Q.CTI.PR.17 

18. Увођење нових метода испитивања – Q.CTI.PR.18 

19. Превентивно одржавање мерне опреме – Q.CTI.PR.20 

20. Еталонирање мерне опреме – Q.CTI.PR.21 

ПРИЛОГ 5  СПИСАК УПУТСТАВА 

1. Означавање мерне опреме – Q.CTI.UP.01 

2. Одржавање радних просторија и приступ страних лица – Q.CTI.UP.02 

3. Обезбеђење услова смештаја мерне опреме и околине – Q.CTI.UP.03 

4. Израда извештаја о резултатима испитивања – Q.CTI.UP.04 

5. Интерна контрола резултата испитивања – Q.CTI.UP.05 

6. Екстерна контрола резултата испитивања – Q.CTI.UP.06 

7. Израда нових метода испитивања – Q.CTI.UP.07 

8. Верификација/валидација метода испитивања – Q.CTI.UP.08 

9. Мерење буке у животној средини – Q.CTI.UP.10 

10. Мерење буке у радној средини – Q.CTI.UP.11 

11. Мерење HA вибрација у радној средини – Q.CTI.UP.12 

12. Мерење WB вибрација у радној средини– Q.CTI.UP.13 

13. Упутство за коришћење инструмента модел Bruel&Kjaer 2250 – Q.CTI.UP.14 

14. Упутство за коришћење инструмента модел Bruel&Kjaer 2260 – Q.CTI.UP.15 

15. Упутство за коришћење инструмента модел Bruel&Kjaer 4447 – Q.CTI.UP.16 

16. Упутство за коришћење инструмента модел Bruel&Kjaer 4230 – Q.CTI.UP.17 

17. Упутство за коришћење инструмента модел Bruel&Kjaer 4228 – Q.CTI.UP.18 
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18. Упутство за коришћење инструмента модел Bruel&Kjaer 4294 – Q.CTI.UP.19 

19. Упутство за одређивање звучне снаге извора буке информативном методом звучног 

притиска – Q.CTI.UP.20 

20. Упутство за одређивање звучне снаге извора буке инжењерском методом звучног 

притиска – Q.CTI.UP.21 

21. Упутство за коришћење преносног хидротермометра ДТМ-0 (ЛБВ) – Q.CTI.UP.22 

22. Упутство за коришћење анемометра ДА 4000 – Q.CTI.UP.23 

23. Упутство за мерење концентрације загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху – 

Q.CTI.UP.24 

24. Упутство за мерење емисије VOC из стационарних извора – Q.CTI.UP.25 

25. Упутство за мерење емисије прашкастих материја из стационарних извора – 

Q.CTI.UP.26 

26. Упутство за коришћење инструмента модел Airpointer – Q.CTI.UP.27 

27. Упутство за коришћење инструмента модел 580-IIS – Q.CTI.UP.28 

28. Упутство за коришћење инструмента модел SONDA-2 – Q.CTI.UP.29 

29. Упутство за мерење електромагентних зрачења у опсегу ниских учестаности – 

Q.CTI.UP.30 

30. Упутство за мерење електромагентних зрачења у опсегу високих учестаности – 

Q.CTI.UP.31 

31. Упутство за мерење микроклиме у радној средини – Q.CTI.UP.32 

32. Упутство за мерење квалитета осветљености у радној средини  – Q.CTI.UP.33 

33. Упутство за коришћење инструмента AARONIA NF 5020  – Q.CTI.UP.34 

34. Упутство за коришћење инструмента AARONIA HF 6080  – Q.CTI.UP.35 

35. Упутство за коришћење инструмента модел 451104  – Q.CTI.UP.36 

36. Упутство за коришћење инструмента модел DTM-902  – Q.CTI.UP.37 

37. Упутство за испитивање електричних инсталација ниског напона  – Q.CTI.UP.39 

38. Упутство за испитивање громобранских инсталација  – Q.CTI.UP.40 

39. Упутство за коришћење инструмента Norma Unilap 100 – Q.CTI.UP.41 

40. Упутство за коришћење инструмента GEOHM C – Q.CTI.UP.42 

41. Упутство за чување и заштиту електронских докумената и записа – Q.CTI.UP.43 

42. Упутсво за коришћење инструмента модел Тесто 425-2 - Q.CTI.UP.44 

43. Упутсво за коришћење терминала за мониторинг буке модел 3639-Б-203 -   

Q.CTI.UP.45 

44. Упутсво за коришћење метеоролошке станице модел WXT520 - Q.CTI.UP.46 
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ПРИЛОГ 6  ЛИСТА ЗАМЕНА ЗА КЉУЧНО ОСОБЉЕ ЦЕНТРА ЗА 
ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА 

 

У листи замена су дефинисани заменици за кључно особље Центра за техничка испитивања за 

шта је одговоран Декан Факултета заштите на раду. 

ФУНКЦИЈА ЗАМЕНА 

Декан Факултета 

Др Момир Прашчевић, ред. проф. 

Др Емина Михајловић, ванр. проф. 

Представник руководства за квалитет 

Др Иван Крстић, доцент 

Мр Дарко Михајлов, асистент 

Руководилац Центра за техничка испитивања 

Др Љубиша Вучковић, ред. проф. 

Др Драган Цветковић, ред. проф. 

Руководилац Лабораторије за буку и вибрације 

Др Драган Цветковић, ред. проф. 

Мр Дарко Михајлов, асистент 
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Лабораторија за буку и вибрације I и Лабораторија за електротехнику и електромагентна зрачења I 
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зрачења II 
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