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Служба за квалитет и екологију 
 
 

Семинар „ЗНАЧАЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ“ 
 

Крагујевац, Др Зорана Ђинђића 10, V спрат 
Регионална привредна комора Крагујевац, Велика сала 

 
А Г Е Н Д А  

 
Петак, 12. март 2010. године  

 

10.30 ÷ 11.00 Евидентирање (регистрација) учесника и интервјуисање предавача 

 

11.00 ÷ 11.40 

 Користи од стандардизације 
др Ивелин Буров, експерт Европске Комисије за област стандардизације, у оквиру 
националног програма CARDS 2006 – Техничка помоћ институцијама у области 
инфрастуктуре квалитета у Србији 

11.40÷ 12.00 
 Зашто и како учествовати у националној, европској и међународној 

стандардизацији? 
Ксенија Стојичић, самостални саветник у Институту за стандардизацију Србије 

12.00÷ 12.20 Пауза 

12.20÷ 12.40 

 Начин увођења стандарда система менаџмента – који приступ одабрати? 
Главни кораци у увођењу 
Драгана Петровић, Victoria consulting, члан комисијa за стандарде из области 
система менаџмента квалитетом, заштите животне средине, безбедности и туризма, 
UNIDO национални експерт за чистију производњу 

12.40÷ 13.00 

 Интегрисани системи менаџмента SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 
18001 
Радослав Костић, Представник руководства за QMS, Застава аутомобили - 
Крагујевац, члан комисијe за стандарде из области система менаџмента квалитетом 

13.00÷ 13.20 

 SRPS ISO 14001 и концепт чистије производње 
Драгана Петровић, Victoria consulting, члан комисијa за стандарде из области 
система менаџмента квалитетом, заштите животне средине, безбедности и туризма, 
UNIDO национални експерт за чистију производњу 

13.20÷ 13.40 

 Како управљати документацијом у организацији? – Информационе технологије 
и документација – примена стандарда SRPS ISO 15489-1/2 
Зоран Зиндовић, руководилац одељења за развој и одржавање информационог 
система, Институт за стандардизацију Србије 

13.40÷ 14.00 Пауза 

14.00÷ 14.20 

 Основни захтеви за производњу и коришћење амбалаже и управљање 
амбалажним отпадом (хармонизовани стандарди и PPW директива) 
мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, самостални саветник, Институт за стандардизацију 
Србије 

14.20÷ 14.40 
 Политика заштите потрошача – Стандарди као један од приступа проблему 

Мирјана Коруновић-Аћимовић, руководилац у одељењу за безбедност, заштиту и 
животну средину, Институт за стандардизацију Србије 

14.40÷ 15.00  Дискусија о свим изложеним темама 
 

 
 

ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР 
 

Радован Тодоровић, проф.маш. 
 


	ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР
	Радован Тодоровић, проф.маш.

