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Razvoj standarda obezbeđenja i 
menadžmenta kvalitetom

Godina Dokument Organizacija ‐ izdavač
1959. MIL‐Q‐9858 Vojna uprava SAD
1969. AQAP Series NATO
1970. 10 CFR 50 Savezna nuklearna uprava SAD
1971. ASME Boilre Code Udruženje mašinskih inženjera SAD
1973. DEFSTAN 05 Series Britansko ministarstvo odbrane
1979. BS 5750 Britanski zavod za standardizaciju
1979. ANSI/ASQS Z1.15 Američki nacionalni zavod za standardizaciju
1987. Serija standarda ISO 9000

 Prva revizija ‐ 1994.
 Druga revizija ‐ 2000.
 Treća revizija ‐ 2015.

Međunarodna organizacija za standardizaciju 
(ISO)

• ISO 9000 predstavlja prekretnicu u oblasti izučavanja fenomena kvaliteta. 
• Standardi su doneli zaokret u pristupu problemu – od reaktivnog 

razmišljanja (otklanjanje već nastalih grešaka), ka proaktivnom razmišljanju 
(sprečavanje nastanka). 

• U izdanju na srpski jezik, ISO strandardi nose predznak SRPS i izdaje ih 
Institut za standardizaciju Srbije (ISS).



• ISO 9001 je međunarodni standard, koji sadrži zahteve za sistem 
upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, koje organizacija 
mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno 
priznatim normama.

Šta je ISO 9001?



• Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod potencijalnih i poznatih
klijenata,

• Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
• Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
• Postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi

zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
• Povećanje zadovoljstva klijenata,
• Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
• Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na

postojećem tržištu,
• Dobijanje sertifikata od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
• Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

Prednosti implementacije ISO 9001 
standarda:



• ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način 
upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. 

• Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema 
menadžmenta kao sto su: OHSAS 18001 (sada ISO 45001) Sistem 
upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i bezbednost i Sistemi 
upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001. Oni dele mnoge principe 
tako da se mogu integrisati.

• Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu 
procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između 
pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.

Kome je namenjen ISO 9001?

• Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa 
i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna 
osnova za planiranje, kao i povratna informacija o 
zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava 
poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem 
pozicioniranju na tržištu.



• Ovaj međunarodni standard je zasnovan na 7 principa menadžmenta 
kvalitetom koji su opisani u standardu ISO 9000. 

• Principi menadžmenta kvalitetom prema ovom standardu su: 
1. Usredsređenost na korisnika ‐ Organizacije zavise od svojih korisnika i

one treba da razumeju aktuelne i buduće potrebe korisnika, treba da
ispune zahteve korisnika i da nastoje da premaše njihova očekivanja od
organizacije; 

2. Liderstvo ‐ Lideri uspostavljaju jedinstvo ciljeva i vođenjа organizacije. 
Oni treba da stvaraju i održavaju radnu atmosferu u kojoj zaposleni mogu 
u potpunosti da učestvuju u ostvarivanju ciljeva organizacije;
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3. Angažovanje ljudi ‐ Zaposleni na
svim nivoima činе suštiniski
najznačajniji deo jedne organizacije i
njihovim punim uključivanjem
omogućava se da se iskoriste njihove
sposobnosti za ostvarivanje
dobrobiti organizacije; 



4. Procesni pristup ‐ Željeni rezultat
se može efikasnije ostvariti ako se 
menadžment odgovarajućim
aktivnostima i resursima ostvaruje
kroz proces;

6. Donošenje odluke na osnovu činjenica ‐ Efektivne odluke se zasnivaju na 
analizi podataka i informacija; 

7. Menadžment međusobnim odnosima ‐ Organizacija i njeni isporučioci su
nezavisni, pa uzajamno korisni odnosi povećavaju sposobnost i jednih i
drugih za ostvarivanje vrednosti.

5. Poboljšavanje ‐ Kontinualno
poboljšanje ukupnih performansi
organizacije treba da bude njen
trajni cilj; 

• U ISO 9001 promoviše se i favorizuje USVAJANJE PROCESNOG 
PRISTUPA prilikom razvijanja, primenjivanja i poboljšavanja 
efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, kako bi se 
ispunjavanjem zahteva korisnika povećalo zadovoljstvo korisnika.



• Razumevanje međusobno povezanih procesa kao sistema i upravljanje 
njima doprinosi efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarivanju njenih 
predviđenih rezultata. Ovaj pristup omogućava organizaciji da upravlja 
međusobnim vezama i međuzavisnošću procesa u sistemu, tako da se mogu 
unapređivati ukupne performanse organizacije.

• Primena procesnog pristupa u sistemu menadžmenta kvalitetom
omogućava: 
a) razumevanje zahteva i konzistentnost u njihovom ispunjavanju;
b) razmatranje procesa u smislu dodate vrednosti; 
c) ostvarivanje efektivnog obavljanja procesa; 
d) poboljšavanje procesa zasnovano na vrednovanju podataka i informacija

ISO 9001:2015
Procesni pristup



Шематски приказ елемената једног процеса 

ISO 9001:2015
Процесни приступ



• Planirajte: uspostaviti ciljeve sistema i
njegovih procesa, kao i resurse potrebne
da se isporuči rezultat u skladu sa
zahtevima korisnika i politikama
organizacije, identifikuju rizici i prilike i
da se bavi njima. 

• Uradite: primeniti ono što je planirano. 
• Proverite: pratiti i meriti (kada je 

primenljivo) procese i rezultujuće
proizvode i usluge u odnosu na politike, 
ciljeve i zahteve i izveštavati o 
rezultatima. 

• Delujte: preduzimati mere za
poboljšavanje performansi, ukoliko je to 
neophodno.

ISO 9001:2015
CIKLUS ”PLANIRAJTE–URADITE–PROVERITE–DELUJTE”



ISO 9001:2015
Model strukture procesa



ISO 9001:2015
Terminološke razlike sa ISO 9001:2008

ISO 9001:2008  ISO 9001:2015 
Proizvodi Proizvodi i usluge
Izostavljanja Ne koristi se

Predstavnik rukovodstva

Ne koristi se (slične odgovornosti i
ovlašćenja su dodeljeni, ali ne postoji
zahtev za jednog predstavnika
rukovodstva) 

Dokumentacija, poslovnik o kvalitetu,
dokumentovane procedure, zapisi Dokumentovane informacije

Radna sredina Okruženje za realizaciju operativnih
aktivnost i procesa

Oprema za praćenje i merenje Resursi za praćenje i merenje
Nabavljeni proizvod Eksterno nabavljeni proizvodi i usluge
Isporučilac Eksterni isporučilac



• EKSPLICITAN ZAHTEV, od suštinskog je značaja 
za ostvarivanje efektivnog sistema 
menadžmenta kvalitetom. 

ISO 9001:2015
Razmisljanje zasnovano na riziku

• Da bi bila usaglašena sa zahtevima standarda, potrebno je da organizacija 
planira i primenjuje mere koje se bave rizicima i prilikama. 

• Bavljenjem rizicima i prilikama uspostavlja se osnova za povećanje 
efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, ostvarivanje poboljšanih 
rezultata i sprečavanje negativnih efekata. 

 Koncept „razmišljanja zasnovanog na riziku” bio je 
podrazumevan u prethodnim izdanjima standarda
ISO 9001 (na primer, izvršavanje preventivnih mera 
radi eliminisanja potencijalnih neusaglašenosti, 
analiziranje svih neusaglašenosti koje nastaju i 
preduzimanje mera za sprečavanje njihovog 
ponovnog nastajanja, koje odgovaraju efektima 
neusaglašenosti itd). 



• Potpuno novi zahtev.

• Cilj je da organizacija utvrdi eksterna i
interna pitanja koja imaju ili mogu imati 
uticaj na poslovanje organizacije. 

• Eksterna pitanja se odnose na pravno, 
tehnološko, konkurentsko, kulturno, 
društveno i ekonomsko okruženje, bez 
obzira da li je regionalno, nacionalno ili 
međunarodno.

ISO 9001:2015
Razumevanje organizacije i njenog konteksta



ISO 9001:2015
Razumevanje potreba i očekivanja

zainteresovanih strana
• ISO 9001:2008 je prvenstveno bio usmeren na razumevanje zahteva i

očekivanja korisnika.Organizacije čiji je sistem menadžmenta na višem
nivou zrelosti, uzimao je u obzir i očekivanja drugih zainteresovanih strana.

• UZIMANJE U OBZIR SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA, značajna
izmena u zahtevima koje će organizacije morati da ispune.

• Kako bi ovaj zadatak uradile kompleksno, od organizacija se zahteva da u 
prvom koraku identifikuju svoje zainteresovane strane i da utvrde koji su
njihovi zahtevi, kao i da održavaju ažurnim ove informacije. 

• Minimum: direktni korisnici, kranji korisnici, isporučioci, distributeri,
maloprodaja, organizacije uključene u lanac snabdevanja i regulatorna tela.



• prema Frimanu je član "grupe bez čije podrške bi organizacija prestala da postoji“,

• prema ISO 9000 su relevantne zainteresovane strane su one koje predstavljaju
značajan rizik po održivost organizacije ako se njihove potrebe i očekivanja ne 
ispunjavaju.

Stejkholder (Zainteresovana strana)



• Daje se veći značaj menadžmentu procesima. Uz već postojeće zahteve, novi:
 utvrdi rizike po usaglašenost proizvoda i usluga i zadovoljstvo korisnika, 

ako su isporučeni;
 nenameravani proizvodi i usluge ili ako je međusobno delovanje između 

procesa neefektivno;
 utvrdi kriterijume, metode merenja i indikatore performansi za procese;
 utvrdi potrebne resurse za odvijanje procesa i obezbeđenje da su resursi 

na raspolaganju;
 dodeli odgovornosti i ovlašćenja za procese.

• Naročito značajna izmena je obaveza da se imenuje odgovorna osoba za 
proces. U organizacijama koje nisu imale imenovane tzv. “vlasnike procesa” –
ma kako se oni zvali, po pravilu, uočavani su nedostaci u menadžmentu 
procesima.

• Zahteva se da najviše rukovodstvo preuzme ukupnu odgovornost za sistem i
da obezbedi integrisanje zahteva u poslovne procese organizacije.

ISO 9001:2015
Menadžment procesima



ZNANJE... Potpuno novi zahtev standarda. Obaveza organizacije da prvo utvrdi
koje joj je znanje potrebno za obavljanje njenih procesa i da održava, štiti i učini
dostupnim znanje, po potrebi.

DOKUMENTOVANE INFORMACIJE... Dok je ISO 9001:2008 koristilo specifičnu
terminologiju, kao što su “dokument” ili “dokumentovana procedura”, 
“poslovnik o kvalitetu” ili “plan kvaliteta”, izdanje ISO 9001:2015 definiše 
zahteve da se “održavaju dokumentovane informacije”.

POSLEDICA ‐ broj obaveznih dokumenata manji.

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
poslovnik 1 0
dokumentovane procedure 6 0
zapisi (dokumentovane
infromacije)

23 18

ISO 9001:2015
Znanje i dokumentovane informacije



Kvalitet proizvoda i usluga... Zahtevi se povećavaju. U 
proteklom period primene standarda primećeni slučajevi
postojanja ozbiljnih problema sa kvalitetom isporučenih
proizvoda i pruženih usluga, iako je organizacija primenila i
sertifikovana po standard ISO 9001.

Imovina korisnika ili eksternih isporučioca... Zahtev koji se 
odnosio na imovinu koja pripada korisnicima proširen je i na 
imovinu koja pripada podugovaračima i dobavljačima.

Stalna poboljšavanja... ISO je sproveo glasanje među 
nacionalnim organizacijama za standardizaciju, s pitanjem da se 
termin “stalno poboljšavanje” izmeni u “poboljšavanje”. Razlog za 
izmenu je u tome što u nekim branšama, organizacije koje dug 
vremenski period sprovode sistem menadžmenta kvalitetom ne 
mogu da nađu mogućnosti za stalno poboljšavanje u svkom 
poslovnom procesu.

ISO 9001:2015...


