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1. ПРЕДМЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И УСЛУГА 

Организацијата го определува начинот на реализација на производот и услугата (ВНЕСИ 

ПРОИЗВОД И/ИЛИ УСЛУГА) и сите процеси поврзани со нивната подготовка, изведба, контрола 

и транспорт. 

2. ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И УСЛУГА 

Документираната информација го покрива делот од системот за управување со квалитет како 
комплетно барање на стандардот, односно значајноста и потребата за документирање на 
реализацијата на производ и услуга. Одговорни за доследна примена на оваа документирана 
информација во организацијата се {улога во СУК}.  
 

3. ОПИС НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОД И УСЛУГА 

3.1 Тек на реализација на производ и услуга 

*може дијаграм на тек, текстуално или двете. 

*треба да ги содржи следните елементи: 

 сите влезни и излезни елементи 

 сите процеси, помошни процеси и други активности 

 меѓу фазните и завршните контроли (мониторинг и мерење) 

 ресурсите кои се користат 
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