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Проф. др Никола Вујановић
Образовање:
1983

1974-1975
1965-1970

Доктор техничких наука у области логистике и поузданости,
Универзитет у Београду, Машински факултет.
Магистар наука у области квалитета и поузданости, University
of Arizona, Tucson, College of Aerospace & Mechanical Engineering,
USA.
Дипломирани машински инжењер, Универзитет у Београду,
Машински факултет.

Професионално искуство:
1995Власник и водећи консултант Q-EXPERT д.о.о, консултантске
организације за примену система менаџмента према захтевима
међународних стандарда (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/
IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 13485, CE знак).
1990-1995
1987-1990
1986-1987
1981-1986
1979-1980

Начелник Одељења за научну делатност ГШ ВЈ
(НИР, експертско оцењивање, инвентивна делатност).
Начелник Одељења за експертско оцењивање ГШ ВЈ.
Професор на Војнотехничком факултету у Загребу.

Инспектор за средства НВО у Војнопривредном сектору.
Инспектор у компанији БОФОРС, Карлскога, Шведска.

1976-1979

Инспектор за средства НВО у предузећима наменске
индустрије.

1971-1974

Инспектор за средства НВО у предузећу Телеоптик, Земун.

1974-1975

Последипломске студије из области квалитета и поузданости,
у САД (University of Arizona, Tucson, College of Aerospace &
Mechanical Engineering).
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Кључне квалификације и чланства у професионалним телима:
 Регистровани водећи консултант - RSC (Registered Senior Consultant) у
Регистру консултаната британског краљевског Института за квалитет
(CQI Management Consultant Register).

 Високи члан британског краљевског Института за квалитет - FCQI CQP
(Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
 Водећи оцењивач (Lead QMS Auditor) система менаџмента квалитетом у
регистрационој шеми Међународног регистра сертификованих оцењивача
(IRCA Registration Scheme) коју води британски краљевски Институт за
квалитет (CQI).
 Редовни професор (на докторским студијама на Машинском факултету
у Београду на предмету „Менаџмент квалитетом“).

 Консултант за примену система менаџмента према захтевима међународних
стандарда (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC
20000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/TS
16949, ISO 13485, CE знак) у великом броју организација.
 Аутор шест књига у области поузданости и система менаџмента.

 Аутор 198 научних и стручних радова, од чега 24 на међународним
скуповима.
 Члан Међународног програмског комитета ISSAT (International Conference
on Reliability and Quality in Design) од 1994 до сада.

 Експерт у регистру Лојда (Lloyd’s Register Quality Assurance) за оцењивање
система менаџмента квалитетом.
 Лиценцирани предавач TÜV Akademie GmbH.

 Добитник Повеље „Заслужни члан ЈУСК-а“.

 Председник комисије за оцењивање за националну награду
ОСКАР КВАЛИТЕТА.
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Да кажемо одмах на почетку: Монографија „Примена међународних стандарда
за системе менаџмента у организацијама и установама, са моделима докумената
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001)“ аутора проф. др
Николе Вујановића је одлична, у Србији потребна, практична књига, што је за
очекивати, јер је Никола Вујановић, познати стручњак, педагог и консултант
у области система менаџмента. Књига има изузетну вредност за људе који се
директно баве применом неког од система менаџмента у својим организацијама,
или то раде за неку другу организацију као консултанти.

У пет делова и у додатку који даје шездесет модела докумената, систематизован
је комплетан поступак за примену пет најчешће коришћених стандарда за системе
менаџмента: ISO 9001 (квалитет), ISO 14001 (животна средина), OHSAS 18001
(здравље и безбедност на раду), ISO/IEC 27001 (безбедност информација) и
ISO 50001 (енергија). С обзиром да је ISO организација одлучила да убудуће сви
стандарди за системе менаџмента имају исту структуру и да садрже многе исте
термине и дефиниције, у шестом делу ове књиге размотрен је документ Annex
SL који дефинише заједничке захтеве за све системе менаџмента.

Посебна вредност ове монографије је у томе што је аутор, кроз многобројне
контакте са стручњацима из праксе који су похађали његове семинаре, успео
да текст књиге постави на високо апликативну платформу. Не мањи значај за
употребљивост ове књиге у пракси представљају искуства аутора из његових  
консултантских активности. Књига се због тога добрим делом може користити као
веома употребљив и прегледан приручник за рад у области система менаџмента.
Систематизован је приступ коришћењу стандарда за системе менаџмента и
посебно је учињен напор да књига има кориснички карактер. Тумачење начина
примене стандарда система менаџмента дато је на разумљив и прихватљив
начин, ослобођено сувишног теоретисања и мистерије, што је, иначе, чест случај
у књигама многих аутора у овој области.

Своју несебичност и спремност да подели знања и искуства са свима који
се баве овом облашћу, аутор је показао и тиме што је корисницима књиге на
приложеном CD-у ставио на располагање шездесет модела докумената за свих
пет стандарда система менаџмента. Тиме корисници књиге добијају могућност
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да, прилагођавањем ових модела, самостално веома лако документују процесе
који су потребни за дати систем менаџмента.
Ова књига, и монографија и приручник и уџбеник у исто време, логичан
је наставак досадашњег рада аутора на тумачењу и примени стандарда ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001 и других. Урађена је
систематски, стручно и квалификовано и представља у овом моменту драгоцен
допринос савременој литератури из ове области.
Београд, септембар 2013.             
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Предговор аутора

Неки од најпознатијих стандарда међународне организације за стандардизацију (ISO) су стандарди за системе менаџмента. Ови стандарди дају моделе
по којима треба поступати приликом успостављања и примене неког система
менаџмента. Као и сви ISO стандарди, они су резултат међународне, стручне
опште сагласности. Значи, применом неког стандарда за систем менаџмента,
организације могу да имају велике користи од глобалног искуства и добре
праксе менаџмента.

Ови стандарди се могу применити на било коју организацију, велику или
малу, без обзира на врсту производа или услуге и без обзира на делатност.
Ефективан систем менаџмента има многе предности, укључујући:
 ефикасније коришћење ресурса
 побољшано управљање ризицима, и
 повећање задовољства корисника, јер стално добијају
производе и услуге онако како захтевају и очекују

Сви ISO стандарди за системе менаџмента заснивају се на принципу сталног
побољшавања. Организација врши оцену тренутне ситуације, развија политику,
утврђује циљеве и спроводи мере за њихово испуњавање, а затим мери резултате.
Са овим информацијама могу да се преиспитују и стално побољшавају ефективност
политике и мере које се предузимају да се она оствари.

Интерне провере су важан део приступа ISO система менаџмента, јер оне
омогућавају организацији да провери у којој мери је остварила своје циљеве.
Екстерне провере такође играју улогу у показивању усаглашености са стандардом.
Као помоћ за проверавање у односу на захтеве ових стандарда, посебно за
организације које спроводе више од једног система менаџмента, ISO организација
је објавила стандард ISO 19011, Упутства за проверавање система менаџмента.
Овај стандард даје конкретне смернице за интерне и екстерне провере система
менаџмента.
Систем менаџмента описује скуп поступака које организација треба да
следи како би задовољила своје циљеве. У малој организацији то не мора да
буде званичан систем, већ само ‘наш начин обављања посла‘. Често ‘наш начин
обављања посла‘ није записан, већ је то у главама особља. Међутим, у већим
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организацијама најчешће постоје писана упутства о томе како се ствари раде.
То обезбеђује да ништа не буде изостављено и да је свима јасно ко треба шта,
када и како да уради. Када организација систематизује како ради ствари, то је
познато под називом систем менаџмента.
Према званичном истраживању ISO организације за 2011. годину, организације
широм света најчешће користе следећих 5 стандарда за системе менаџмента:

1) ISO 9001, Системи менаџмента квалитетом - Захтеви.
2) ISO 14001, Системи менаџмента животном средином - Захтеви са
упутством за примену.
3) OHSAS 18001, Систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду Захтеви.
4) ISO/IEC 27001, Информационе технологије - Технике безбедности - Системи
менаџмента безбедношћу информација - Захтеви.
5) ISO 50001, Системи менаџмента енергијом - Захтеви са упутством за
коришћење.

Управо ових 5 стандарда за системе менаџмента су предмет ове књиге.
Многе организације користе више од једног стандарда за систем менаџмента.
Да би то било лакше, ISO организација је одлучила убудуће сви стандарди за
системе менаџмента имају исту структуру и да садрже многе исте термине и
дефиниције. Тиме се олакшава њихова примена, губи мање времена и појефтињује
коришћење стандарда. У ту сврху израђен је документ Annex SL, који дефинише
заједничке захтеве за све системе менаџмента, па је разматрање овог документа
такође укључено у ову књигу.

Ово је шеста књига коју је аутор написао у вези стандарда за системе
менаџмента. Као и у ранијим књигама, аутор је и ову књигу конципирао тако
да буде брз и лаган водич кроз приказ, тумачење и примену наведених пет
стандарда за системе менаџмента. Књига је намењена широком кругу корисника,
како онима који оперативно раде на пословима система менаџмента, тако и
највишем руководству организације, односно онима који до сада нису имали
великог додира са дисциплинама које описују системи менаџмента.
У току писања књиге, поред коришћења расположиве литературе, аутор је
уграђивао мишљења и сугестије многих људи - сарадника, корисника, пријатеља,
колега консултаната, оцењивача, предавача на семинарима и курсевима. Ипак,
аутор се у највећој мери ослањао на сопствена искуства у пружању консултантских
услуга, ради помоћи организацијама различитих величина и делатности да
примене одређени систем менаџмента који не само што испуњава захтеве и
успешно пролази кроз оцењивање за добијање сертификата, већ такође помаже
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организацијама да боље послују и побољшају своју способност да одговоре на
захтеве својих корисника и свих заинтересованих страна.

Сви стандарди за системе менаџмента имају карактеристику формалности,
где свака реч има специфично значење и контекст. Стандарди дефинишу захтеве
за оно ‘шта’ мора да се уради, без прописивања било каквих конкретних детаља
или методологије ‘како’ се то може постићи. Ова књига је, дакле, покушај да
се демистификују стандарди за системе менаџмента, представљајући њихов
садржај и методологију примене на једноставан и лако разумљив начин.

Ова књига је идеална за руководство организације, провераваче, предаваче
на обукама за системе менаџмента и професионалце који су укључени у било
који аспект система менаџмента који се заснивају на стандардима ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 и ISO 50001 - било да је у питању њихов
развој, примена, обука или проверавање. Ова књига прати практичан и ‘корак
по корак’ приступ. Она објашњава сврху и захтеве сваке одредбе стандарда, и
наставља да описује како ови захтеви могу бити испуњени од стране организације.
То укључује бројне примере, моделе докумената - пословника, процедура и
образаца, како би се олакшало разумевање и примена, чак и од стране оних
појединаца који можда немају претходно познавање ових тема.
Књига се састоји из шест делова. Може се читати оним редом како је конципиран
њен садржај и у том смислу аутор је тежио да прикаже информације у логичном
редоследу. Међутим, књига се може користити и као референтна основа за добијање
само одређених информација, што значи да се могу директно користити они делови
књиге који интересују читаоца, независно од осталих делова.

Првих пет делова књиге дају приказ, тумачење и примену пет најчешће
коришћених стандарда за системе менаџмента - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO/IEC 27001 и ISO 50001. При томе, у сваком од пет делова је коришћена
идентична структура излагања кроз шест главних тема:

1) уводна разматрања
2) приказ, тумачење и примена ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC
27001, ISO 50001
3) програм рада на примени ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001,
ISO 50001
4) смернице за документовање у односу на захтеве ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001
5) процес сертификовања према ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC
27001, ISO 50001
6) модели докумената за ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO
50001
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Приликом обраде теме 2 (приказ, тумачење и примена ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001), коришћена је иста методологија за
сваки систем менаџмента. Да би се постигло да књига буде брз и лаган водич
кроз наведених пет стандарда за системе менаџмента, усвојен је заједнички
приступ у објашњавању, тако што су за сваки захтев датог система менаџмента
коришћени исти графички симболи и следећа структура:
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Ово је уводни део у коме се дају ОПШТЕ НАПОМЕНЕ за конкретни захтев датог
стандарда за систем менаџмента. У њему се укратко излаже целина захтева,
што даље служи за давање смерница у погледу његовог тумачења и примене.
Овај део се даје само када има потребе за „ОПШТЕ НАПОМЕНЕ“ и у принципу
за глобалне захтеве, док се за делове оваквог глобалног захтева иде одмах на
приказ, тумачење и примену.
ПРИКАЗ ЗАХТЕВА

Овде се цитира конкретан захтев из датог стандарда за систем менаџмента,
односно онај део захтева за који ће се дати смернице у погледу његовог тумачења
и примене.
ТУМАЧЕЊЕ ЗАХТЕВА

У оквиру овог одељка се даје тумачење конкретног захтева, или његовог
дела. То значи да се утврђује шта дати захтев значи и зашто је потребан. При
томе се дају даља разјашњења која су значајна за успешну практичну примену
конкретног захтева.
ПРИМЕНА ЗАХТЕВА

У овом одељку се нуде прецизне смернице и упутства за уграђивање датог
захтева у пословни систем организације, односно за примену захтева у складу
са карактером и потребама организације. Тамо где је потребно, указано је на
могуће замке које треба избегавати. Такође, у неким случајевима су наведена
нека добра решења, проверена у пракси, која се могу искористити приликом
практичне примене датог стандарда за систем менаџмента. При свему овоме
коришћено је искуство у практичном раду на успостављању система менаџмента
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у великом броју организација, уз вођење рачуна да се избегну све активности
којима се не добија нова вредност у процесу примене стандарда.

Као што је речено, ISO организација је одлучила да убудуће сви стандарди
за системе менаџмента имају исту структуру и да садрже многе исте термине
и дефиниције. Иако се то у пракси неће брзо реализовати, у делу 6 ове књиге
размотрен је документ Annex SL који дефинише заједничке захтеве за све системе
менаџмента и дате су одговарајуће смернице.
Посебна вредност књиге је Додатак у коме је дат списак модела докумената
који се налазе на приложеном CD-у уз ову књигу. Дато је укупно 60 модела
докумената за свих 5 стандарда система менаџмента. Тиме се корисницима књиге
омогућује да прилагођавањем ових модела, за своју или неку другу организацију,
веома лако документују процесе који су потребни за дати систем менаџмента.

Аутор се захваљује својим сарадницима/консултантима, пријатељима,
колегама консултантима, оцењивачима, предавачима на семинарима и курсевима,
а посебно људима из организација које су користиле консултантске услуге аутора
и његових сарадника. Сви они су својим саветима и сугестијама учествовали у
стварању ове књиге и допринели њеној већој вредности.

Аутор се посебно захваљује госпођи Светлани Реџић, која је својим радом на
целокупном техничком изгледу књиге, укључујући све слике и табеле, учинила
да материјал који се обрађује буде на прави начин пренет корисницима књиге.
Повратне информације од читалаца представљају драгоцену помоћ за даље
побољшавање ове књиге. У том смислу, добродошли су сви ваши коментари,
питања и сугестије, које можете послати на имејл office@q-expert.rs.
Београд, септембар 2013.

Аутор
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1.2

Приказ, тумачење и ПРИМЕНА ЗАХТЕВА ISO 9001

У циљу боље прегледности и систематизованости, захтеви ISO 9001 (одељци
4, 5, 6, 7 и 8) разматрани су према структури и уз коришћење графичких симбола
који су наведени у Предговору аутора.
1.2.1 Садржај стандарда

Пре читања стандарда ISO 9001 требало би прочитати стандард ISO 9000,
да би се схватили концепти и значења термина који се у стандарду користе.
Стандард ISO 9004 даје упутство организацијама за достизање одрживог успеха
коришћењем приступа преко менаџмента квалитетом.
Стандард ISO 9001 има осам главних делова, којима претходи уводни део.

Уводни део садржи следеће наслове:
 Опште (тачка 0.1).
 Процесни приступ (тачка 0.2).
 Веза са стандардом ISO 9004 (тачка 0.3).
 Компатибилност са осталим системима менаџмента (тачка 0.4).

Називи осам главних делова стандарда су:
1. Предмет и подручје примене.
2. Нормативне референце.
3. Термини и дефиниције.
4. Систем менаџмента квалитетом.
5. Одговорност руководства.
6. Менаџмент ресурсима.
7. Реализација производа.
8. Мерења, анализе и побољшавања.

Стандард ISO 9001 има и два прилога:
 Прилог А (информативан) - Веза између ISO 9001:2008 и  ISO 14001:2004.
 Прилог Б (информативан) - Разлике између ISO 9001:2000 и  ISO 9001:2008.

1.2.2 Увод (одељак 0)

У уводу се наглашава да је усвајање званичног система менаџмента квалитетом
стратешка одлука организације. Увод садржи процесни модел и објашњење
како га тумачити (види слику 1.3). Такође, ставља се нагласак на корисника,
навођењем потребе праћења задовољства корисника. Уз то, наводи се PDCA
методологија (‘планирајте-урадите-проверите-делујте’) и напомиње да се
она може да примени на све процесе. Даје се објашњење везе између ISO 9001
и ISO 9004. Исто тако, указује се на компатибилност са ISO 14001. На крају
се објашњава да стандард не обухвата друге области, као што су менаџмент
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елементе пословања организације. Изостављања су ограничена само на одељак
7. Сви захтеви из одељака 4, 5, 6 и 8 морају да буду испуњени.
1.2.4 Нормативне референце (одељак 2)

Овај одељак наводи да се примењују дефиниције дате у ISO 9000.

У практичној примени, веома је важан следећи цитат из овог одељка:

„Када се наводе датиране референце, примењује се искључиво цитирано
издање. Када се наводе недатиране референце, примењује се најновије издање
референтног документа (укључујући и његове измене).“
Ово нам омогућује да у документацији QMS наводимо или не наводимо
датуме издања докумената на која се позивамо. Упутно је, нарочито у случајевима
када се нека документа релативно често мењају (закони, подзаконска акта,
правилници, итд), да се датуми издања не наводе. Ако то урадимо, морамо да
покажемо (на пример, сертификационом телу) да наши запослени имају на
располагању најновија издања датог документа и да их примењују.
1.2.5 Термини и дефиниције (одељак 3)

Реч ‘производ’ је дефинисана тако да покрива све излазе из производње или
пружања услуга, што значи да кад год се наведе термин ‘производ’, то може да
значи и ‘услуга’.
Производ се дефинише као ‘резултат процеса’. Постоје 4 генеричке категорије
производа:





услуге (на пример, транспорт)
софтвер (на пример, компјутерски програм, речник)
хардвер (на пример, механички део машине)
процесни материјали (на пример, средства за подмазивање)

Многи производи садрже елементе који припадају различитим генеричким
категоријама производа. Да ли ће се неки производ називати услуга, софтвер,
хардвер или процесни материјал, зависи од доминантног елемента. На пример,
понуђени производ ‘аутомобил’ састоји се од хардвера (на пример пнеуматика),
процесног материјала (на пример горива, течности за хлађење), софтвера (на
пример управљачког софтвера мотора, приручника за возача) и услуге (на
пример објашњења о раду која даје продавац).
1.2.6 Систем менаџмента квалитетом (одељак 4)

Овај одељак даје детаље у вези општих захтева и захтева који се односе на
документацију, који су основа система менаџмента квалитетом. Општи захтеви
траже да обратите пажњу на процесе система менаџмента квалитетом, како
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они међусобно делују, који ресурси су вам потребни за извођење ових процеса
и како ћете да мерите и пратите процесе. Други део одељка поставља захтеве
за документацију потребну за ефективно функционисање система и како треба
управљати документацијом.

На слици 1.4 дата је структура одељка 4 („Систем менаџмента квалитетом“)
стандарда ISO 9001.
Опште одредбе

Захтеви који се
односе на
документацију

Општи
захтеви

СИСТЕМ
МЕНАЏМЕНТА
КВАЛИТЕТОМ

Пословник о
квалитету
Управљање
документима
Управљање
записима

Слика 1.4 Систем менаџмента квалитетом
1.2.6.1 Општи захтеви (тачка 4.1)
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Систем менаџмента квалитетом је средство којим ви руководите и управљате
вашом организацијом. Како то радите је у потпуности ваша ствар. Међутим,
ваш систем треба да користи процесе да би то остварио. Ови процеси треба да
се састоје од равнотеже између процедура и компетентности.
Ваши постојећи системи за управљање можда већ имају многе детаље који се
захтевају стандардом ISO 9001. Постоји један свеобухватни захтев да морате да
идентификујете ваше процесе, утврдите њихово међусобно деловање, осигурате
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да има довољно информација за њихово праћење и да их документујете тамо
где је потребно да се њима управља.

У стандарду је процес описан као „скуп међусобно повезаних или међусобно
делујућих активности који претвара улазне елементе у излазне“. Једноставније
речено, то су они ланци активности који се обављају у целој организацији и који
испоручују производе или услуге организације било интерним или екстерним
корисницима.
Процеси дефинишу шта треба да се уради, ко то треба да уради и шта је
резултат. Процесе подржавају било процедуре и/или компетентности. Процедуре
и остала документа (радна/оперативна упутства, итд) дефинишу како се захтева
да се обави нека активност.
ПРИКАЗ ЗАХТЕВА

Организација мора да успостави, документује, примењује и одржава систем
менаџмента квалитетом и да стално побољшава његову ефективност, у складу
са захтевима овог међународног стандарда.
Организација мора да:
a) утврди процесе неопходне за систем менаџмента квалитетом и да их
примењује у целој организацији (видети 1.2);
b) утврди редослед и међусобно деловање ових процеса;
c) утврди критеријуме и методе потребне да се обезбеди да извођење ових
процеса и управљање њима буде ефективно;
d) осигура расположивост ресурса и информација неопходних за подршку
извођењу и праћењу ових процеса;
e) прати, мери када је то применљиво и анализира ове процесе и
f) примењује мере потребне за остваривање планираних резултата и
стално побољшавање ових процеса.
Организација мора да обавља менаџмент овим процесима у складу са захтевима
овог међународног стандарда.
Када организација изабере да има било који процес из ‘аутсорса’, који утиче на
усаглашеност производа са захтевима, она мора да осигура управљање таквим
процесима. Врста и ниво управљања који се примењују над таквим процесима из
‘аутсорса’ морају да се дефинишу у оквиру система менаџмента квалитетом.
НАПОМЕНА 1 Наведени процеси, неопходни за систем менаџмента квалитетом,
обухватају процесе за активности менаџмента, обезбеђење ресурса, реализацију
производа, мерење, анализе и побољшавања.
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НАПОМЕНА 2 Процес из ‘аутсорса’ је процес који је потребан организацији
за њен систем менаџмента квалитетом и који је организација изабрала да га
обавља екстерна страна.
НАПОМЕНА 3 Обезбеђење управљања над процесима из ‘аутсорса’ не ослобађа
организацију одговорности за усаглашеност са свим захтевима корисника и
захтевима закона и прописа. На врсту и ниво управљања који се примењују на
процесе из ‘аутсорса’ утичу многи фактори, као што су:
a) могући утицај процеса из ‘аутсорса’ на способност организације да
обезбеђује производ који је усаглашен са захтевима;
b) степен поделе управљања процесом;
c) способност достизања неопходног управљања применом захтева из 7.4.
ТУМАЧЕЊЕ ЗАХТЕВА

Стандард захтева да организација мора да успостави систем менаџмента
квалитетом. То значи да га морате пројектовати, направити, обезбедити му
ресурсе, уградити и интегрисати у оквиру организације. Успоставити систем у
складу са захтевима ISO 9001 значи да карактеристике таквог система морају
да испуне захтеве ISO 9001. Међутим, захтеви стандарда нису изражени као
захтеви за систем у облику „Систем мора …“, већ су изражени као захтеви
за организацију у облику „Организација мора …“. Због тога, систем мора да
обезбеди да организација испуни захтеве, а то ће се десити само уколико је
систем интегрисан у начин на који организација послује.
Стандард захтева да организација мора да успостави систем менаџмента
квалитетом. То значи да га морате пројектовати, направити, обезбедити му
ресурсе, уградити и интегрисати у оквиру организације. Успоставити систем у
складу са захтевима ISO 9001 значи да карактеристике таквог система морају
да испуне захтеве ISO 9001. Међутим, захтеви стандарда нису изражени као
захтеви за систем у облику „Систем мора …“, већ су изражени као захтеви
за организацију у облику „Организација мора …“. Због тога, систем мора да
обезбеди да организација испуни захтеве, а то ће се десити само уколико је
систем интегрисан у начин на који организација послује.
Стандард ISO 9001 садржи захтеве чијим испуњавањем се обезбеђује систем
менаџмента који омогућује испоруку производа и услуга који задовољавају
кориснике организације. Све организације имају неки систем менаџмента начин на који раде, али у некима он није формализован - у другима је делимично
формализован али није ефективан, док у неким организацијама систем менаџмента
заиста омогућује остваривање циљева организације из године у годину. У
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таквим организацијама систем менаџмента није еволуирао већ је успостављен
и ако организација жели успех из године у годину, потребан јој је формални
механизам да би то остварила - то се неће догодити случајно или чак грубом
силом и одлуком једне особе - потребан је један ефективан систем менаџмента.
Стандард захтева да организација мора да документује систем менаџмента
квалитетом. Треба имати на уму да је систем менаџмента средство за остваривање
циљева организације, а да је систем скуп међусобно повезаних процеса, што
значи је потребно документовати све процесе који сачињавају систем.

Стандард захтева да организација мора да примењује систем менаџмента
квалитетом. Појам примене система менаџмента квалитетом сугерише да је
систем менаџмента скуп правила, процедура или планова. Можете применити
процедуру, али систем менаџмента је далеко више од скупа процедура. Имајући
на уму оно што је речено везано за успостављање система менаџмента, примена
се односи на коришћење и функционисање система менаџмента после његовог
прављења и интегрисања, што значи да се односи на рутински рад једног већ
успостављеног, документованог и ресурсима обезбеђеног система. Ефективна
примена означава да се чврсто држите политике и праксе, поштујући оно што
је исказано.

Стандард захтева да организација мора да одржава систем менаџмента
квалитетом. Одржавање се односи како на задржавање тако и на поновно
враћање нечега у стање у коме се може обавити захтевана функција. У контексту
система менаџмента, то подразумева одржавање процеса и њихове способности.
Без одржавања сваки систем пропада, што се односи и на систем менаџмента.
Резултат тога би био смањивање способности и перформансе нижег квалитета,
финансијски губитак и губљење корисника.
Стандард захтева да организација мора да стално побољшава ефективност
система менаџмента квалитетом. Стандард ISO 9000 дефинише стална
побољшавања као „сталну активност на повећавању способности за испуњавање
захтева“. Како су циљеви организације њени захтеви, стално побољшавање
ефективности система менаџмента значи стално побољшавање способности
организације да испуни своје циљеве. Потреба за побољшавањем проистиче из
потребе да будете ефективнији у ономе што радите, ефикаснији у коришћењу
ресурса, тако да организација постане најбоља у својој делатности. Сврха мерења
перформанси процеса је да се утврди да ли се циљеви остварују или не, и да
се предузму мере ако се не остварују. Ако се циљеви перформанси остварују,
могу постојати могућности да се подигну стандарди и повећа ефикасност и
ефективност.
Стандард захтева да организација мора да утврди процесе неопходне за
систем менаџмента квалитетом и да их примењује у целој организацији. Ово се
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односи на све процесе који су потребни за остваривање циљева организације и
они чине један ланац процеса од корпоративних циљева до њиховог остварења.
С обзиром да пословни процеси морају да додају вредност за заинтересоване
стране, ланац процеса треба да се пружа од потреба заинтересованих страна
до задовољења ових потреба. Систем менаџмента се састоји од низа међусобно
повезаних процеса, што значи да се ови процеси морају идентификовати.
Стандард захтева да организација мора да утврди редослед и међусобно
деловање процеса. Ово се односи на начин на који су процеси повезани ради
остваривања задатих излаза. Неки процеси раде паралелно, други у директној
вези, али сви они дају резултате који су потребни за остваривање циља. То
значи да постоји међусобна веза између процеса која мора да буде утврђена.

Стандард захтева да организација мора да утврди критеријуме и методе
потребне да се обезбеди да извођење процеса и управљање њима буде ефективно.
Критеријуми који обезбеђују ефективно извођење процеса су стандардни
оперативни услови, захтеви који морају да се испуне да би процес испунио своје
циљеве. Методе које обезбеђују ефективно извођење процеса су оне редовне и
систематске мере које дају захтеване резултате. Процес који се ефективно изводи
даје захтеване излазе у захтеваном квалитету, на време и на економичан начин,
уз испуњавање политика и прописа који се примењују на процес.

Стандард захтева да организација мора да осигура расположивост ресурса и
информација неопходних за подршку извођењу и праћењу ових процеса. Ресурси
се дефинишу као људски ресурси, инфраструктура и радна средина потребни за
подршку извођењу и праћењу процеса. Без неопходних ресурса процеси не могу
да се изводе онако како је предвиђено. Ако нема довољно ресурса за праћење
процеса, нема сврхе да се они изводе јер нећете знати перформансе процеса.
Информације могу бити цртежи, документа, стандарди, радна упутства, захтеви
корисника, или сви применљиви законски прописи.
Стандард захтева да организација мора да прати, мери и анализира процесе.
Мерење процеса се разликује од мерења излаза из процеса - што се уобичајено
назива контролисање или верификација производа. Мерење се односи на
утврђивање квантитета нечега (као што су показатељи времена, брзине,
способности, итд), док се праћење односи на стално посматрање. Анализирање
процеса се односи на разумевање природе и понашања процеса у циљу њиховог
пројектовања, развоја и побољшавања. Не можете да управљате процесом
уколико не располажете чињеницама у вези његових перформанси. Праћењем
и мерењем обезбеђује се ова корисна информација. Анализа процеса се врши
да би се омогућило доношење одлука на бази чињеница.
Прикупљени подаци се морају користити за стално побољшавање процеса,
о чему је већ било речи.
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Први корак у менаџменту неким процесом је утврђивање шта је то што
покушавате да остварите, које захтеве морате да задовољите, које циљеве желите
да постигнете; затим треба да утврдите како ћете да мерите оно што остварите.
Следећи корак је дефинисање процеса који ћете да користите за добијање
резултата. Менаџмент процесом обухвата менаџмент свим карактеристикама
процеса на такав начин да су захтеви корисника и заинтересованих страна
испуњени на излазу процеса. То значи:








менаџмент улазима процеса
менаџмент радом
менаџмент физичким ресурсима
менаџмент финансијским ресурсима
менаџмент људским ресурсима
менаџмент ограничењима
менаџмент излазима

Према томе, менаџмент процесима је шири појам од менаџмента активностима,
тако да када се описује процес, није довољан само дијаграм тока активности.
Потребно је на дијаграм додати нумеричке податке ради показивања ресурса,
временских циклуса, застоја, трошкова, итд, али неухватљиви фактори људског
окружења не могу се свести на нумеричке податке додате на дијаграм. Жељени
резултати се не могу остварити случајно, а како су процеси средство помоћу
којих се резултати остварују, то значи да се мора обављати менаџмент овим
процесима.

Многе организације анагажују спољне ресурсе (‘аутсорс’) за обављање неких
процеса или услуга. Коришћење подуговарача или испоручилаца за обављање
разних процеса, не ослобађа организацију од обавезе да осигура усаглашеност
са захтевима на истом нивоу као када је реч о процесима које она сама обавља.
Документација система менаџмента квалитетом мора да наведе како се врши
управљање оваквим процесима. Обим управљања мора да одговара значају
процеса или услуге.
ПРИМЕНА ЗАХТЕВА

У стварности, да би успоставили систем морате спровести две одвојене
активности:
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По дефиницији, ‘докуменат’ је информација и медијум на којем се она
налази. Пре него што одлучите да било шта документујете, треба схватити да
је значајна ствар пренос информација, а не њено документовање, што значи
да најпре треба да утврдите најбољу методу преноса информација. Постоји
неколико могућности:

 Пренос информација преко докумената - погодно за информације на које
се треба позивати приликом обављања неког задатка.
 Пренос информација усмено - погодно за инструкције намењене за
тренутну акцију.
 Пренос информација тако да се могу визуелно посматрати - погодно за
упозорења.
 Пренос информација преко образовања - погодно за значења, мишљења
и принципе.
 Пренос информација преко обуке - погодно за методе и уобичајену праксу.
 Пренос информација преко примера - погодно за значења, мишљења и
методе.

Нема тачног и погрешног одговора - то зависи од једноставности или
сложености информација које се преносе и степена непосредности која се захтева
од корисника. Писана упутства о томе како испалити метак нису од користи у
бици - за то морате бити обучени.

Нема магије у испуњавању захтева у вези примене система менаџмента
квалитетом. Једноставно треба да радите оно што сте навели да ћете радити,
треба да одржите ваша обећања, поштујете ваше обавезе, држите се политика,
испуњавате циљеве, спроводите процедуре - другим речима, ефективно управљате
вашим процесима.
Речено је да одржавање система менаџмента квалитетом подразумева
одржавање процеса и њихове способности.

За одржавање процеса потребно је следеће:
 смањење одступања
 оперативни физички ресурси
 компетентни људски ресурси
 расположиви финансијски ресурси за допуну потрошне робе, замену
истрошене или застареле опреме
 ажурна процесна документација, која прати промене у организацији,
технологији, ресурсима
 расположив простор за смештај улаза и излаза
 чисте и уредне зграде, земљиште и пословни простори
 поређење са најбољима у делатности
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За одржавање способности потребно је следеће:

 обнављање људских ресурса у случајевима пензионисања, напуштања
организације или унапређења
 обнављање технологија ради задржавања перформанси и места на тржишту
 залихе на располагању, у случају непредвиђених околности
 држање корака са савременом индустријском праксом
 подсећање на визију, вредности и мисију организације

Примена захтева у вези сталних побољшавања значи да морате стално
повећавати ефективност и ефикасност организације у испуњавању својих
политика и циљева. Стално побољшавање (где ‘стално’ истиче да процес
побољшавања захтева прогресивне чврсте кораке) даје одговор на раст потреба
и очекивања корисника и обезбеђује динамичку еволуцију система менаџмента
квалитетом.
Има много начина за идентификовање процеса. Један од начина је да се
из исказа о мисији организације утврде фактори од којих зависи остваривање
мисије, што представља критичне факторе успеха. Ови критични фактори
успеха указују на потребне способности и тиме идентификују процесе који се
захтевају да би се ове способности постигле. Да би остварила своју мисију, некој
организацији може бити потребна способност за пројектовање, способност за
производњу и способност за дистрибуцију. То резултира у потреби за процесом
пројектовања, процесом производње и процесом дистрибуције. Ови процеси
зависе од расположивог прилива капитала, компетентног особља, опреме и
материјала и добро опремљене инфраструктуре. Стицање ове способности
захтева процес менаџмента ресурсима који управља људским, физичким и
финансијским ресурсима. Наредни критичан фактор успеха би могао да буде
способност организације да идентификује потребе и очекивања корисника
на одабраном тржишту, чиме се идентификује потреба за једним ефективним
процесом маркетинга. Такође, критичан фактор успеха би могао да буде однос
у којем се упит корисника претвара у продају, чиме се идентификује потреба
за ефективним процесом продаје. На тај начин, идентификовањем критичних
фактора успеха и одговарајућих процеса, настаје списак кључних процеса. Наравно,
ови кључни процеси не функционишу изоловано. Они се морају повезати са
осталим процесима који представљају подршку.

Један практичан начин за показивање редоследа процеса је израда дијаграма
токова. Поређењем дијаграма токова за различите процесе, може се добити
слика и о њиховом међусобном деловању. При овоме, да би дијаграм тока остао
разумљив, нема потребе да се свака појединачна активност на њему приказује.
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Да би утврдили критеријуме за ефективно извођење и управљање процесима
потребно је да идентификујете факторе који утичу на успех, тј. на способност
остваривања захтеваних циљева. Утврђивање метода може да значи утврђивање
низа мера за добијање резултата или једноставно начина да се нешто уради.
Утврђивање расположивости ресурса и информација треба да одсликава
природу организације. На пример, расположивост може да значи да је потрошни
материјал увек при руци и спреман за коришћење у једној органи-зацији. У
другој организацији, то може да значи да се потрошни материјал поручује онда
када је потребан. Немојте оставити интерним или екстерним проверавачима
да утврђују шта значи расположивост за вашу организацију.

Организације које производе трајне производе или мерљиву робу најчешће
имају објективан и јасан прилаз праћењу и мерењу процеса. Обично сензори,
мерни уређаји и рачунари могу да прикупе квантитативне податке и обезбеде
тренутно показивање ефективности процеса. Организације које производе мање
опипљиве производе или услуге такође имају принудне пословне разлоге за
утврђивање ефективности процеса, иако прикупљање података може да захтева
креативне методе који пружају податке који нису сасвим егзактни.
У сваком случају, морају се процеси пратити, мерити, прикупљати одговарајући
подаци и предузимати мере ради осигурања да се остварују жељени резултати,
као и да се подаци користе као алат сталног побољшавања.

Менаџмент процесима подразумева да се у организацији примењују све
одредбе стандарда ISO 9001 које се односе на пословање организације.

Везано за ‘аутсорс’, уколико подуговарате критичне услуге, у цртежима,
процедурама, или документима набавке се морају навести специфични захтеви и
очекивања. Овај захтев, међутим, не подразумева било какву посебну методологију
управљања оваквим процесима. Није неопходно спровести контролисања на
лицу места, уколико нема јасног пословног разлога да се тако уради. Добра
пословна пракса може да предвиди да подуговарач спроведе све активности
верификације и праћења, или да на лице места пошаљете представника ваше
организације као проверавача.
1.2.6.2 Захтеви који се односе на документацију (тачка 4.2)
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

У прошлости, постојало је схватање да стандард захтева детаљан опис сваке
активности коју предузима организација и то је довело до озбиљних случајева
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1.3

Програм рада на примени ISO 9001

1.3.1 Опште напомене
Има два начина за примену стандарда ISO 9001. Можете да кренете на
површан начин. Можете да израдите нека документа, научите људе неким
новим терминима, строго се држите принципа ‘онако како смо увек радили’ и
мењате само оно што апсолутно морате да мењате да би задовољили захтеве
стандарда. После тога нађете најлакше, најпитомије сертификационо тело и
молите се да ‘прођете’. Све ово, наравно, кошта.
Или, можете да кренете на промишљен начин. Уместо да примену стандарда
ISO 9001 схватите као трку, схватите то као прилику не само за побољшавање
пословања ваше организације, већ и за постављање оквира за стална побољшавања
у будућности. И ово, наравно, кошта - али се исплати.

За цинике међу нама (како у организацијама, тако и међу консултантима)
стандард ISO 9001 је синоним за стварање папира, формалности и додатне обавезе.
За оне прогресивније, који представљају стварне лидере, стандард је основа,
структура и механизам помоћу кога руководство може да води организацију
у правцу сталног повећања ефикасности у погледу задовољавања потреба
корисника и смањивања трошкова.

Који год начин примене одаберете, смернице у оквиру овог одељка ће вам
бити од помоћи. Смернице се заснивају на резултатима примене стандарда у
десетинама организација разних делатности - при чему је све преточено у опште
и непроменљиве принципе. Наравно, свака организација и свака примена је
различита. Једна величина, дефинитивно, не одговара свима. Међутим, сигурно
ћете наћи смернице које ће вам бити од користи у процесу примене стандарда.
1.3.2 Израда програма рада на примени ISO 9001

Свака примена је различита. Чак у оквиру једне привредне области,
организације се доста разликују, тако да је примена ISO 9001 посао који мора
бити посебно прилагођен свакој појединачној организацији.

Упркос томе, постоји неколико прилично заједничких фаза кроз које пролази
сваки процес примене. Постоји логичан редослед процеса. Нешто од тога је
интуитивно очигледно. Нешто од тога је научено кроз искуство.
Ове фазе нису независне једна од друге. Оне се у приличној мери могу
преклапати. Исто тако, не мора да значи да ће временски оквири које доделите
овим фазама бити у пракси доследно испоштовани. У том погледу треба рачунати
са одређеном дозом прилагођавања.
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1.4 Смернице за документовање у односу на захтеве ISO 9001

Табела 1.3 Програм примене стандарда ISO 9001
Назив и редни број активности
Снимак стања
Формирање ТИМА ПРОЈЕКТА
Обука
Спецификација потребне
4
документације
5 Израда докумената
Примена документованог система у
6
пракси
7 Предсертификациона провера
Преиспитивање од стране
8
руководства целокупног система
9 Корективне мере.
Добијање сертификата од стране
10
сертификационог тела
1
2
3

1
Х
Х
Х
Х

Динамика реализације (у месецима)
2
3
4
5
6
7
8
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

1.4
Смернице за документовање у односу на
	захтеве ISO 9001
У тачки 4.2 стандарда ISO 9001 дати су захтеви у вези документације (видети
тачку 1.2.6.2 ове књиге).

Документација система менаџмента квалитетом треба да обухвати следеће:











политика квалитета и циљеви квалитета
пословник о квалитету
документоване процедуре
радна упутства
обрасци
записи
планови квалитета
спецификације
екстерна документа

1.4.1 Политика квалитета и циљеви квалитета
Захтеви за политику квалитета су дефинисани у тачки 5.3 стандарда ISO
9001. Пошто је политика квалитета документ, мора се контролисати у складу
са захтевима тачке 4.2.3.
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1.5 Процес сертификовања према ISO 9001

 Спецификације пројектовања - одређенија верзија спецификација
перформанси, које дефинишу критеријуме који се морају задовољити у
пројектовању одређеног производа, услуге или процеса.
 Спецификације испитивања - исказују захтеве за верификовање преко
испитивања одређених прописаних карактеристика неког производа, под
симулираним оперативним условима, ради верификовања да производ
испуњава спецификације пројектовања.
 Спецификације набавке - дефинишу, за специфичан производ који се
набавља, захтеве перформанси, пројектовања, конструкције и паковања,
као и захтеве за верификовање да су захтеви остварени.

1.4.9 Екстерна документа

У свом документованом систему менаџмента квалитетом организација треба
да обухвати и екстерна документа и управљање њима. Екстерна документа могу
обухватити цртеже корисника, спецификације, захтеве прописа, стандарде,
упутства за одржавање опреме.

1.5

Процес сертификовања према ISO 9001

Добијање сертификата је званично признање вашег система менаџмента
квалитетом - бар што се тиче спољног света. Добијање сертификата даје
организацији посебан осећај задовољства.

Међутим, сертификација није крајњи циљ и завршетак свега. То је, на неки
начин, као возачка дозвола. Када неко први пут добије возачку дозволу, то не
значи да је одмах савршен возач. Све што то значи је да је та особа проверена
од стране овлашћеног органа и да је утврђено да има основна знања потребна
за издавање дозволе.
Тако је и са сертификовањем - то означава да ваш систем менаџмента
квалитетом испуњава захтеве ISO 9001 и да постоје сви потребни механизми.
Са проласком времена и после надзорних посета, ово ће значити да ваш систем
постаје све бољи, јачи, ефективнији. Наравно, све под условом да је систем
примењен у складу са стварним потребама организације.
1.5.1 Општи захтеви за сертификовање према ISO 9001

Да би се сертификовали у односу на стандард ISO 9001 морате да урадите
следеће:

 Морате да примените систем који испуњава све захтеве стандарда ISO
9001. Можете, примењујући клаузулу ‘дозвољених изостављања’, да
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1.6 Модели докумената за ISO 9001

1.6

Модели докумената за ISO 9001

На приложеном CD-у дати су модели следећих докумената који се најчешће
раде у циљу испуњавања захтева стандарда ISO 9001:
1) QMS-00
2) QMS-01
3) QMS-02
4) QMS-03
5) QMS-04
6) QMS-05
7) QMS-06
8) QMS-07
9) QMS-08
10)QMS-09
11)QMS-10
12)QMS-11
13)QMS-12
14)QMS-13
15)QMS-14
16)QMS-15
17)QMS-16
18)QMS-17
19)QMS-18

Пословник о квалитету
Изглед, садржај и означавање докумената
Управљање документима IMS
Управљање техничком документацијом
Архивско пословање
Управљање записима
Циљеви и програми за њихово остваривање
Преиспитивање од стране руководства
Обука и усавршавање запослених
Планирање пословања, анализа и извештавање
Утврђивање и преиспитивање захтева корисника
Процес продаје
Процес набавке, оцењивање и избор испоручилаца
Магацинско пословање
Правни, кадровски и општи послови
Физичко-техничко обезбеђење
Управљање опремом за праћење и мерење
Интерне провере
Корективне и превентивне мере
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Део 2 — ISO 14001:2004
Системи менаџмента животном средином — Захтеви са упутством за примену

2.1

Уводна разматрања

2.1.1 Концепти менаџмента животном средином
Менаџмент животном средином се може посматрати са гледишта појединца
и са гледишта пословања.
2.1.1.1 Менаџмент животном средином са гледишта појединца

Свако од нас утиче на животну средину самим актом свакодневног живљења.
У свом најједноставнијем облику, систем менаџмента животном средином
(EMS - Environmental Management System), тражи од нас да управљамо нашим
активностима тако да сви штетни утицаји на животну средину буду минимизирани.
Овако широк и поједностављен приступ има своје предности. С друге стране,
такав лабав и неструктуриран приступ може да нас усмери на побољшања у
погрешном правцу, или уствари, може да нас уопште нигде ни не усмери.
Са гледишта појединца, примамљиво је кад мислимо да на једноставан
начин можемо да контролишемо и минимизирамо наш утицај. Можда је наш
став према питањима заштите животне средине под утицајем неког актуелног
догађаја у вези животне средине и стога можемо бити наведени да делујемо без
темељног разумевања неких од сложенијих питања.

Тако, као појединци, можемо се фокусирати на штетне утицаје на животну
средину који су по природи тривијални у поређењу са другим утицајима (који
су далеко значајнији и захтевају сложеније мисаоне процесе) и свести их на
најмању меру. На пример, можемо се обавезати на бескорисне задатке а да не
нападнемо основне узроке загађења, или на коришћење необновљивих извора
енергије. Можемо, у нашем радном окружењу, увек поново користити папир
(писање на обе стране), поново користити спајалице, рециклирати пластичне
чаше за пиће. Такве мере захтевају само мало размишљања и врло мали лични
физички напор.

Другачији пример је када користимо наш ауто за вожњу до канцеларије у
граду - доприносећи загађењу ваздуха, закрчењу саобраћаја и тако даље - када
може да се користи алтернативни превоз (на пример, скромни бицикл или
јавни превоз). Међутим, ова друга опција за контролу животне средине захтева
много размишљања унапред (планирање путовања). Овакав избор подразумева
одређене личне непријатности и физички напор, као и одређени губитак слободе
и флексибилности. То не значи да поновно коришћење спајалица треба одбацити
као еколошки одговорну опцију, већ да морамо бити свесни њеног значаја по
заштиту животне средине у односу на друге, важније утицаје на животну средину.
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2.2 Приказ, тумачење и примена захтева ISO 14001

EMS не тражи упоредивост, већ само захтева да се свака организација обавеже
да ће предузети одговарајуће и практичне кораке у вези смањења утицаја на
животну средину (у оквиру своје појединачне способности и нивоа технологије).
Под условом да обе организације могу да покажу такву обавезу,
сертификационо тело ће им дати сертификат. То је концепт EMS - процес
побољшавања, а не навођење да, у било ком тренутку, једна организација делује
боље него друга.

Значи, стандард ISO 14001 не утврђује апсолутне захтеве у погледу учинка
заштите животне средине, осим у односу на обавезе дате у оквиру политике
животне средине да ће се организација усагласити са законским и другим
захтевима, да ће радити на спречавању загађивања и сталном унапређивању.
Стога, две организације које обављају сличне активности, али које имају различит
учинак заштите животне средине, могу бити у складу са захтевима ISO 14001.
Одредбе овог стандарда развиле су се из овог једноставног здраворазумског
прегледа активности организације, са неким додацима и проширењима (на
пример, обезбеђивање постојања механизама да организација постане свесна
новог и предстојећег законодавства). Читаоци ће видети да стандард није дуг
документ и да је концизно написан, са само шест главних одељака. По карактеру
је генерички, јер је намењен да буде применљив на било коју производну или
услужну организацију.

2.2

Приказ, тумачење иПРИМЕНА ЗАХТЕВА ISO 14001

У циљу боље прегледности и систематизованости, захтеви ISO 14001 (одељци
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6) разматрани су према структури и уз коришћење
графичких симбола који су наведени у Предговору аутора.
2.2.1 Садржај стандарда






Стандард ISO 14001 има 4 главна дела, којима претходи уводни део.
Називи 4 главна дела стандарда су:

1.
2.
3.
4.



Предмет и подручје примене.
Нормативне референце.
Термини и дефиниције.
Захтеви за систем менаџмента животном средином.
4.1. Општи захтеви.
4.2. Политика животне средине.
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Део 3
OHSAS 18001:2007
Системи менаџмента здрављем и
безбедношћу на раду — Захтеви
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Део 3 — OHSAS 18001:2007
Системи менаџмента здрављем и безбедношћу на раду — Захтеви

3.1

Уводна разматрања

3.1.1 Здравље и безбедност на раду
Људи не иду на посао да би се повредили или оболели. „Чувај се“ или „води
рачуна“, често су последње речи које размењујемо са својом породицом пре одласка
на посао сваки дан. Због тога, изненађује да су прошле деценије равнодушности
у организацијама широм света, док нису схватиле да је безбедно и здраво радно
окружење примарна потреба сваког појединца који долази на посао.

Стандард OHSAS 18001 омогућује успостављање система менаџмента здрављем
и безбедношћу (OH&S). Заштита здравља на раду се односи на унапређење
физичког и менталног здравља запослених, и њихову заштиту од болести
и ризика за здравље. Безбедност на раду, с друге стране, често се дефинише
као избегавање неприхватљивог ризика или повреда. Значи, безбедност и
здравље на раду фокусирају се на идентификацију здравља, као и опасности
у вези безбедности, процену ризика и примену контрола за елиминисање или
минимизирање ризика.
На основу моралних, правних и економских разматрања, здравље и безбедност
на раду има виталну улогу за појединце, као и послодавце. Руководство
организације има моралну и законску обавезу да обезбеди одговарајуће услове
за рад, и да посвети дужну пажњу спречавању повреда или нарушавања здравља
свих запослених.
3.1.2 Стандард OHSAS 18001

Серија стандарда за систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду,
коју чини стандард OHSAS 18001 који даје захтеве и пратећи стандард OHSAS
18002 који да је упутство за примену OHSAS 18001, настали су као одговор
на захтев корисника за препознатљивим стандардом за систем менаџмента
здрављем и безбедношћу на раду на основу којег би њихов систем менаџмента
могао да се оцењује и сертификује. Они су намењени као помоћ организацијама
за управљање својим ризицима по здравље и безбедност на раду.

OHSAS 18001 је развијен тако да је компатибилан са стандардима за системе
менаџмента - са ISO 9001 (квалитет) и са ISO 14001 (животна средина), да би
се организацијама олакшало интегрисање система менаџмента квалитетом,
животном средином, здрављем и безбедношћу на раду, уколико оне то желе.
У делу 6 ове књиге, дате су смернице за интегрисање система менаџмента ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 и ISO 50001.

Као већина осталих стандарда за системе менаџмента, OHSAS 18001 је развијен
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3.2 Приказ, тумачење и примена захтева OHSAS 18001

на принципима PDCA методологијe (‘планирајте-урадите-проверите-делујте’).
Планирање за идентификацију опасности, оцењивање ризика и утврђивање
потребних контрола, кључни је захтев OH&S система. Стандард јасно наводи
да се захтеви за здравље и безбедност на раду примењују на све активности и
на сво особље које ради за организацију, или у њено име.

Такође, у стандарду OHSAS 18001 се наводи да многе организације управљају
својим операцијама преко примене система процеса и њихових интеракција, што
се означава као ‘процесни приступ’. Стандард ISO 9001 промовише коришћење
процесног приступа, што се односи и на стандард OHSAS 18001. Пошто се
PDCA методологија може применити на све процесе, ове две методологије су
компатибилне.

3.2

Приказ, тумачење и ПРИМЕНА ЗАХТЕВА OHSAS 18001

У циљу боље прегледности и систематизованости, захтеви OHSAS 18001
(одељци 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6) разматрани су према структури и уз коришћење
графичких симбола који су наведени у Предговору аутора.
3.2.1 Садржај стандарда

Стандард OHSAS 18001 има 4 главна дела, којима претходи уводни део.
Називи 4 главна дела стандарда су:

1.
2.
3.
4.

Предмет и подручје примене.
Референтне публикације.
Термини и дефиниције.
Захтеви OH&S система менаџмента.
4.1. Општи захтеви.
4.2. OH&S политика.
4.3. Планирање.
4.4. Примена и спровођење.
4.5. Проверавање.
4.6. Преиспитивање које врши руководство.

Стандард OHSAS 18001 има и два прилога:

 Прилог А (информативан) - Веза између OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004
и ISO 9001:2000.
 Прилог Б (информативан) - Веза између OHSAS 18001:2007, OHSAS 18002
и ILO-OSH:2001.
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Део 4
ISO/IEC 27001:2005
Информационе технологије – Технике
безбедности – Системи менаџмента
безбедношћу информација — Захтеви
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Део 4 — ISO/IEC 27001:2005: Информационе технологије
– Технике безбедности – Системи менаџмента безбедношћу информација — Захтеви

4.1

Уводна разматрања

4.1.1 Безбедност информација
4.1.1.1 Опште напомене
Менаџмент безбедношћу информација је глобални проблем који утиче
на међународну трговину, електронско пословање и комуникацију. Такође,
менаџмент безбедношћу информација је од кључног значаја за различите
системе и услуге који чине националну и глобалну инфраструктуру. На пример,
обрада информација је од суштинског значаја за оне системе и услуге на које се
ослањамо да би обезбедили превоз, телекомуникације, здравство, снабдевање
изворима енергије (као што су електрична енергија, вода и гас) и многе друге
заједничке ствари које морају да постоје када су нам потребне. Информациони
системи који обезбеђују виталну подршку за управљање овим различитим
аспектима јавне инфраструктуре су рањиви на читав низ претњи.
Не само да постоји наша зависност, коришћење и примена информација, већ
су свеприсутни ризици за ове информације. Информације могу бити изгубљене
због отказа система, промењене од стране корисника због грешке обраде,
модификоване као део неке рачунарске преваре, или откривене неовлашћеним
корисницима. Разумевање шта су ризици и оцена како ти ризици делују и утичу
на пословање организације су од виталног значаја на могућност да се ефективно
управља тим ризицима.
Организација треба да оцени своје ризике у погледу претњи са којима се
суочава и рањивости своје имовине на те претње. Треба да се усвоји приступ
оцењивању ризика који је погодан за пословно окружење организације и да се
уложи у менаџмент ризиком.
Пословни процеси и ефикасност организације зависе од информационе
имовине, тако да се ова имовина мора заштитити, јер се све чешће користе
нови начини пословања електронским путем. Осигурање да су интегритет,
расположивост и поверљивост ових информација сачувани је важно, као и да
ли су информације обрађене и да ли се њима управља, или се размењују између
пословних партнера.
4.1.1.2 Глобална повезаност

Данашње информационо друштво, поготово у свом електронском облику,
све више доминира начином на који радимо, живимо и делујемо. Организације
широм света послују преко јавних и приватних мрежа. Свака врста пословања,
од веома малих до веома великих, под утицајем је информационог друштва.
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4.2 Приказ, тумачење и примена захтева ISO/IEC 27001

Организација може да се одлучи на примену стандарда ISO/IEC 27001 из
следећих разлога:
 погодан је за заштиту критичних и осетљивих информација
 пружа приступ заснован на ризицима у вези безбедности информација
 показује веродостојност, веру, задовољство и поверење свим
заинтересованим странама
 приказује статус безбедности информација у складу са међународно
прихваћеним критеријумима
 ствара позитивну разлику на тржишту, због престижа, слике и спољашњег
угледа
 добијањем сертификата за стандард ISO/IEC 27001, организација обезбеђује
глобално прихватање свог система менаџмента безбедношћу информација

4.2

Приказ, тумачење и ПРИМЕНА ЗАХТЕВА ISO/IEC 27001

У циљу боље прегледности и систематизованости, захтеви ISO/IEC 27001
(одељци 4, 5, 6, 7 и 8) разматрани су према структури и уз коришћење графичких
симбола који су наведени у Предговору аутора.
4.2.1 Садржај стандарда

Стандард ISO/IEC 27001 има 8 главних делова, којима претходи уводни део.
Уводни део садржи следеће наслове:

 Опште одредбе (тачка 0.1).
 Процесни приступ (тачка 0.2).
 Компатибилност са осталим системима менаџмента (тачка 0.3).
Називи 8 главних делова стандарда су:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предмет и подручје примене.
Нормативне референце.
Термини и дефиниције.
Систем менаџмента безбедношћу информација.
Одговорност руководства.
Интерне провере ISMS-а.
Преиспитивање ISMS-а од стране руководства.
Побољшавање ISMS-а.
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Део 6 — Интегрисање система менаџмента ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 и ISO 50001 применом документа Annex SL

6.1

Интегрисани систем менаџмента (IMS)

6.1.1

Опште напомене

Интегрисани систем менаџмента (IMS) је систем менаџмента који интегрише
све системе и процесе организације у један целовит оквир, омогућавајући да
организација ради као једна целина са јединственим циљевима.

Са интегрисаним системом организација постаје јединствена целина, у којој
је свака функција сврстана иза једног циља: побољшавање учинка целокупне
организације. На тај начин се добија истински координисан систем, који је
снажнији од збира својих делова, а може да постигне више него икада раније.
Интегрисани систем пружа јасну и потпуну слику свих аспеката организације, како
они утичу једни на друге и ризике повезане са њима. Постоји мање дуплирања
и постаје лакше да се усвоје нови системи у будућности.
Интегрисани систем менаџмента омогућава највишем руководству да
створи једну структуру која може да помогне да се ефективно и ефикасно
остваре циљеви организације. Од управљања потребама запослених до праћења
активности конкурената, од подстицања најбоље праксе до смањења ризика
и максималног искоришћења ресурса, интегрисани приступ може да помогне
организацији да оствари своје циљеве.

Интегрисани менаџмент је релевантан за било коју организацију, без обзира
на величину или делатност, која жели да интегрише два или више својих система
менаџмента у један целовит систем са заједничким комплетом докумената,
политика, процедура и процеса. По правилу, организације најпријемчивије за
овакав систем су оне које имају зреле системе менаџмента и које желе да уведу
друге системе менаџмента у своју организацију, са предностима које они доносе.
6.1.2 Карактеристике и предности IMS

Главне карактеристике интегрисаног система менаџмента (IMS) су:

 Подручје примене IMS покрива целину процеса и система организације
и може да обухвати квалитет, животну средину, здравље и безбедност
на раду, безбедност информација, енергију, људске ресурсе, финансије,
маркетинг, односе са јавношћу, итд, односно све што је релевантно за
вредности, активности и циљеве организације. Преиспитивања од стране
руководства ће размотрити целокупну пословну стратегију и планове.
 Интерне провере ће бити спроведене за целокупно пословање, а не
одвојено за сваки од стандарда за системе менаџмента.
 Званично је дефинисан на усаглашен и доследан начин, прикладан за
своју намену.
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обука, компетентност и свест
yy
интерне провере
yy
преиспитивање од стране руководства
yy
управљање мерном опремом
yy
стално побољшавање
yy
решавање неусаглашености
yy
корективне и превентивне мере
yy

6.2
Annex SL - документ који дефинише
	заједничке захтеве за све системе менаџмента
6.2.1 Уводне напомене
Објављивање у априлу 2012. године документа Annex SL (раније ISO Guide
83) у оквиру обједињеног ISO додатка ISO/IEC директивама (Consolidated ISO
Suplement of the ISO/IEC Directives) имаће значајан утицај на све стандарде за
системе менаџмента, а самим тим и на комисије за израду стандарда, кориснике
и провераваче.
Annex SL, чији је назив „Предлози за стандарде система менаџмента“,
дефинише оквир за генерички систем менаџмента. Сви нови стандарди за
системе менаџмента мораће да се придржавају овог оквира, а сви постојећи
стандарди за системе менаџмента мораће да пређу на овај оквир приликом прве
следеће ревизије. У будућности, сви стандарди за системе менаџмента треба да
буду доследни и компатибилни - сви они ће имати исти изглед и структуру. То
би могао да буде почетак краја сукоба, дуплирања, недоумица и неразумевања
у различитим стандардима за системе менаџмента.
Многе организације су примениле и сертификовале вишеструке стандарде
за системе менаџмента као што су ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC
27001, ISO 50001 и други. Често они функционишу као независни системи. То је
довело до потребе да се лако комбинују и интегришу на ефективан и ефикасан
начин. Реалност је да различити стандарди система менаџмента имају много
заједничких захтева, термина и дефиниција који су незнатно или битно другачији,
што изазива забуну, недоследно разумевање и примену. Због тога је израђен
документ Annex SL, са циљем да обезбеди доследне и компатибилне стандарде
система менаџмента.

Annex SL дефинише оквир за генерички систем менаџмента, али се у њему
предвиђа додавање посебних захтева за разне дисциплине, тако да могу да се
596

Део 6 — Интегрисање система менаџмента ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 и ISO 50001 применом документа Annex SL

6.3

Програм и методологија рада на успостављању IMS

6.3.1 Приступ и стратегија за успостављање IMS
Интегрисани систем менаџмента (IMS) треба пре свега да задовољи постојеће
захтеве пословања организације, а онда и стандарде система менаџмента на које
се организација обавезала. IMS мора да буде пројектован и примењен тако да
се од самог почетка природно интегрише у радне процесе и процедуре.
Успостављање IMS треба да се води као пројекат, при чему треба да се
размотре следеће 4 фазе:

1) Развој прелиминарног модела система менаџмента базираног на
интегрисаном стандарду - Објављивањем документа Annex SL, који
дефинише оквир за генерички систем менаџмента, добијен је модел
за интегрисање свих система менаџмента које организација одлучи да
угради у своје пословање.
2) Преиспитивање интерних оперативних процеса организације - Потребно
је да се уради снимак постојећег стања да би се утврдио ‘празан’ простор
(гап анализа) између интерних оперативних процеса и захтева IMS.
Снимак постојећег стања обухвата, између осталог, следеће:
 попис и прикупљање свих постојећих докумената
 преглед токова докумената и организационих облика постојећег
система
 анализа и оцена усаглашености са захтевима IMS
3) Преиспитивање и вредновање постојећег ИТ система ради подршке и
стварања услова за интегрисани систем менаџмента - Анализа и евалуација
постојећег информационог система у циљу подршке интегрисаном
систему менаџмента.
4) Израда плана примене интегрисаног система менаџмента (основне
активности успостављања IMS) - При успостављању IMS, постоје неке
основне активности које су у принципу заједничке за све организације
које имају за циљ да се њихов IMS интегрише у свеукупан менаџмент
пословањем.

6.3.2 Основне активности успостављања IMS
Основне активности успостављања IMS су:

1) Формирање ТИМА ПРОЈЕКТА:
 Циљ активности: Утврђивање организационог облика за реализацију
пројекта IMS.
 Детаљи активности: ТИМ ПРОЈЕКТА се састоји од радног тима (РТ)
и консултантског тима (КТ):
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Додатак
Mодели докумената
који се налазе на CD-у
На приложеном CD-у дати су модели следећих докумената који се најчешће
раде у циљу испуњавања захтева стандарда система менаџмента:

Стандард ISO 9001:
1) QMS-00
2) QMS-01
3) QMS-02
4) QMS-03
5) QMS-04
6) QMS-05
7) QMS-06
8) QMS-07
9) QMS-08
10) QMS-09
11) QMS-10
12) QMS-11
13) QMS-12
14) QMS-13
15) QMS-14
16) QMS-15
17) QMS-16
18) QMS-17
19) QMS-18

Пословник о квалитету
Изглед, садржај и означавање докумената
Управљање документима IMS
Управљање техничком документацијом
Архивско пословање
Управљање записима
Циљеви и програми за њихово остваривање
Преиспитивање од стране руководства
Обука и усавршавање запослених
Планирање пословања, анализа и извештавање
Утврђивање и преиспитивање захтева корисника
Процес продаје
Процес набавке, оцењивање и избор испоручилаца
Магацинско пословање
Правни, кадровски и општи послови
Физичко-техничко обезбеђење
Управљање опремом за праћење и мерење
Интерне провере
Корективне и превентивне мере
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Примена међународних стандарда за системе менаџмента
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001)

Стандард ISO 14001:
1) EMS-00
2) EMS-01
3) EMS-02

4) EMS-03
5) EMS-04
6) EMS-05
7) EMS-06
8) EMS-07
9) EMS-08
10) EMS-09
11) EMS-10
12) EMS-11
13) EMS-12

Пословник  о EHS (EMS+OH&S)
Идентификација аспеката животне средине и утврђивање
њиховог значаја
Идентификација законских и других захтева и
вредновање усаглашености са њима
Комуникација, учешће и консултације у EHS (EMS+OH&S)
Управљање емисијама у ваздух
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Управљање опасним материјама
Управљање течним горивима
Управљање мазивима (уљима и мастима)
Управљање техничким гасовима
Приправност за реаговање у ванредним ситуацијама и
одговор на њих
Праћење и мерење EMS и OH&S учинака

Стандард OHSAS 18001:
1) OH&S-00
2) OH&S-01
3) OH&S-02
4) OH&S-03
5) OH&S-04
6) OH&S-05

7) OH&S-06
8) OH&S-07
9) OH&S-08
10) OH&S-09
11) OH&S-10
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Пословник  о EHS (EMS+OH&S)
Идентификација опасности, оцењивање ризика и
управљање ризицима
Идентификација законских и других захтева и
вредновање усаглашености са њима
Комуникација, учешће и консултације у EHS (EMS+OH&S)
систему менаџмента
Управљање буком и вибрацијама
Превентивни и периодични прегледи и испитивање
опреме за рад и испитивање услова радне околине
Поступак у случају повреде на раду
Лекарски прегледи запослених
Истраживање инцидената
Приправност за реаговање у ванредним ситуацијама и
одговор на њих
Праћење и мерење EMS и OH&S учинака

Додатак — Модели докумената на CD-у

Стандард ISO/IEC 27001:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ISMS-00
ISMS-01
ISMS-02
ISMS-03
ISMS-04
ISMS-05
ISMS-06

8) ISMS-07

Пословник QMS и ISMS
Управљање ризицима у вези безбедности информација
Управљање ИТ ресурсима
Израда плана пословног континуитета
Безбедносне политике и поступци за кориснике
Управљање ризицима из аутсорса
Управљање инцидентима нарушавања безбедности                   
информација
Идентификација законских и других захтева и
вредновање усаглашености са њима

Стандард ISO 50001:
1) EnMS-00
2) EnMS-01
3) EnMS-02
4) EnMS-03
5)
6)
7)
8)

EnMS-04
EnMS-05
EnMS-06
EnMS-07

9) EnMS-08

Пословник EnMS
Енергетско преиспитивање и оцењивање значајног
коришћења енергије
Идентификација законских и других захтева и
вредновање усаглашености са њима
Енергетска поредбена вредност, индикатори енергетског
учинка, општи и посебни енергетски циљеви
Акциони планови менаџмента енергијом
Комуникација у систему менаџмента енергијом
Управљање операцијама
Пројектовање и набавка енергетских услуга, производа,
опреме и енергије
Праћење и мерење EnMS учинка
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