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Измени
Влијанието врз дизајнот и имплементација на системот
за управување со квалитет на организацијата се
редифинирани вклучувајки внимание и ризици кон
животната средина.
Изјавата за каде и кој може да го користи стандардот сега
вклучува законски барања како и потрошувач и
регулаторни барања и објаснува дека овие барања се
ограничени на оние применливи на производот
Мало појаснување на процесните дефиниции
Изменет опис на поврзаноста на ISO 9001 и ISO 9004.
Продолжуват да се надополнуваат.
Нова забелешка изнесува дека ISO 9004 е под ревизија
Додадена е забелешка дека развојот на ISO 9001: 2008 е
направен земајки го во предвид ISO 14001:2004, и
упатување на Анекс А за поврзаност на стандардите.
Повторно законските барања се вметнати како во 0.1
Забелешката 1 е корегирана за да вклучи коментари кој
се однесуваат на купените производи како и продукти од
реализацијата на процесите.
Забелешка 2 е додадена објаснувајки дека законските и
регулаторните барања може да се изразени како правни
барања.
Повторно законските барања се додадени
Изменет за да нагласи користење на референтни
документи
Упатувањето кон ISO 9000 сега кажува дека е верзија од
2005 год.
Објаснувањето на тоа кој е “потрошувач“, “организација“
и “добавувач“ се отстранети
a) зборот идентификува е заменет со утврди
е) каде е приложливо е додадено на мери
Изјавата поврзана со процеси извршувани од
надворешните соработници е малку преработена и
акцентирано е дека контролата на надворешните
соработници ќе биде дефинирана во системот за
управување со квалитет. Што е ново “ЌЕ БИДАТ“
Забелешка 1 “анализи и подобрување“ додадено на
листата вклучени процеси.
Забелешка 2 е додадена која дава дефиниција на процеси
извршувани од надворешни соработници(извори)
Забелашка 3 се проширува на видот контрола која може
да се приложи на процес извршуван од надворешен
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соработник(извор) со цел да се обезбеди контрола над
нив, вклучително и поврзување со 7.4 Набавка.
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c) и d)

Забелашка
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f)
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5.5.2

Параграф 1

6.2.1

Забелешка
Параграф 1

Забелешка
6.2.2

Наслов
a)

b)

6.3
6.4

c)
Забелешка

7.1

b)
c)
c)
d)
Забелешка

7.2.1

Редот на зборовите е малку изменет но намерата и
смислата останува иста.
Барањата за записи во претходната подточка е) се
вметнати во подточките c) и d).
Забелешка 1 е додадена за разјаснување дека еден
документ може да вклучи и барање за една или повеќе
процедури. Барање за документирана процедура може
да биде покриена со повеќе од еден документ.
Разјаснување дека спомнатите надворешните документи
се оние кои се употребуваат во Системот за управување
со квалитет СУК
Ограничени на три параграфа но ги содржат истите
барања.
“ЌЕ БИДАТ“ барањето за контрола е акцентирано.
Барањето претставникот на раководството треба да биде
член на менаџментот на организацијата е додадено
Промена на зборот “контакт“ во “контактира“
Промена во местата на зборовите за да се замени зборот
“квалитет на производот“ со “сообразеност со барањата
за производот“.
Нова забелешка е додадена во врска со ефектите на
директна и индиректна сообразеност на персоналот.
Промена на насловот но само во редоследот на
зборовите Компетентност, тренинг и свесност
Каде сегашната верзија спомнува “ влијаат на квалитетот
на производот“ сега стои “влијаат на сообразеноста со
барањата за производот“
b) сега кажува дека “каде е приложливо“ тренинг треба
да биде обезбеден “да се постигнат потребнота
компетентност“
Сега вклучува информациони системи
Нова забелешка е додадена да се разјасни што се
подразбира под “работна средина“ и дава некои примери
како бучава, температура, влажност.
Малку преработена
Зборот “мерење“ е додаден на списокот зборови
Зборот “поврзани“ е променет со “приложливи“
Зборот “утврдени“ е променет со “сметат за неопходни“
Нова забелешка е додадена за да објасни фразата
“постпродажни активности“ што може да вклучи пр.
Гаранции и сл.
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Нова забелешка е додадена да се објасни дека
преиспитување на дизајнот, верификација и
валидација(потврдување) се различни активности и
можат да се извршуваат одвоено или во некои
комбинации, верификација и валидација може да се
извршуваат заедно.
Зборот “овие влезни“ станува “влезните“
Зборот “обезбедени во форма што овозможува“ е
заменето со “во облик прикладен за“ .
Зборот “за“ пред услуги е одстранет.
Нова забелешка е додадена која се однесува на
вклучувањето на зачувување на производите.
“мерени инструменти“ е заменето со “мерна опрема“
“пуштање“ е заменет со “пуштање на производот“
Реченици комбинирани со отстранување на“Ова ги
вклучува секои процеси каде“ и вклучувањето на“и, како
последица на“
Додадено барање да се разјасни дека инспекцијата и тест
статусот мора да бидат утвдени “за време(преку) на
реализација на производот
Малку преработени се барањата за записи кој спаѓаат под
следливост
Преработка на барањата за информирање на
корисниците ако има проблем и да се чуваат записи.
Фразата “и лични податоци“ е додадена во забелешката
за интелектуална сопственост.
Преработен и заменети места на“сообразеност на“ до
“со намера да се одржи сообразеност со барањата.
“Оваа“ е заменета со “ Како приложено“
Промена во насловот од“мерни инструменти“ во “мерна
опрема“.
Промена од“мерни инструменти“ во “мерна опрема“ и
отстранување на референцата со 7.2.1.
Додавање на “или двете“ после
верификувано(потврдено)
Целосна промена на редоследот на зборовите но без
промена
Последната реченица од параграфот 4 е направена во
посебен параграф без да се направат промени.
Оригиналната забелешка е отстранета и заменета со
забелешката со цел да ја објасни
верификацијата(потврдата) и управување со
оформеноста на компјутерскиот софтвер (на места каде
се користи за надгледување и мерење.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ
бул. Јане Сандански бр. 24/24 Скопје Телефон: +389 02 246 45 51
Web: fc.com.mk / Email: info@fc.com.mk

Food Consulting e Друштво за консултантски услуги во областа имплементирање на
меѓународни стандарди. Во соработка со своите партнери Bisiness Edge и како член
на ISRM, ги прати современите случувања во меѓународните организации EFSA, ISO,
FSD во полето на стандардзиација, промените и новините во законските акти како во
Македонија, така и ЕУ.

8.1

a)
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8.2.3

Параграф 1
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8.2.4

Параграф 1

Параграф 2 и 3

8.3

Параграф 1
Параграф 2
d)

8.4

8.5.2
8.5.3
Анекс

Параграф 3 и 4
b)
c)
d)
Параграф 1
f)
e)
Сите

“на производот“ заменето со “со барањата за
производот“
Забелешка е додадена да се дадат некои идеи за тоа како
да се измери задоволеноста на купувачот(корисникот).
“Овие“ е додаден на изборот на оценувачи.
Барањето за документирана процедура е преработено но
останува непроменета смислата.
Нова забелешка . Земени се барањата за записи од
параграфот 3 и им е дадена посебен акцент.
Барање за раководителот(менаџерот) одговорен за
оделот што се оценува, за да се осигура дека “потребните
корекции и корективни активност “ биле додадени.
Забелешка што дава поврзаност со ISO 19011
Фразата “да се осигури сообразеноста на производот“ е
отстранета.
Забелешката е додадена со цел да објасни дека
организацијата треба видот на надгледување и мерење на
процесите и кој е степенот на нивното влијание врз
квалитетот и системот за управување со квалитет СУК.
Барањето да“одржува доказ за сообразеност со
прифатливи критериуми“ е поместено но се уште е
барање.
Доказ на сообразеност е преместен во параграфот 1.
Разјаснување на фактот дека производите пуштени/сервис
испорака е“до корисниците“ е додадено.
Барањето за документирана постапка е преработено но
смислата останува иста.
Фразата ” каде е приложливо” е додадена на методот
/начинот на справување со несообразени производи.
Новата подточка, беше параграф 4 во однос активности кој
ќе се предземат откако испораката ќе се направи.
Содржината не е промененета но заменета.
Промена во референците од 7.2.1 во 8.2.4
Додавање на референците 8.2.3 и 8.2.4.
Додавање на референцата 7.4
Причина станува причините
Додавање “ефективноста на“ на Корективна активност
Додавање “ефективноста на“ на Превентивната активност
Ажурирање за да се покаже ISO 9001:2008 и ISO
14001:2004
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