REGIONALNA PRIVREDNA
KOMORA ZRENJANIN

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ, РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА ЗРЕЊАНИН,
у сарадњи са
МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЕКОНОМИЈУ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И
AFNOR –Assotiation Francaise de Normalisation
у оквиру реализације Меморандума о сарадњи на пројекту

„ Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у
Републици Србији“
организује једнодневни семинар

КАМПАЊА ПОДИЗАЊА СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
27. мај (четвртак) 2010. године, од 11,00 до 15,00 сати
Регионалнa привреднa коморa Зрењанин, Краља Петра I 3/I
Теме семинара и предавачи:
•
•
•
•
•
•

•

Користи од стандардизације
Зашто и како учествовати у националној, европској и међународној
стандардизацији?
Техничко законодавство у Републици Србији – Нови правни оквир
Учење на даљину
SRPS ISO 14001 и концепт чистије производње
Политика заштите потрошача – Стандарди као један од приступа проблему
(на примерима серије стандарда за производе за малу децу и стандардима
за водоснабдевање)
Сетификација производа врхунско утврђивање усаглашености

Циљсеминара: Овај семинар један је из серије од 15 семинара који ћe бити одржани у
оквиру Кампање подизања свести о значају стандардизације. Циљ Кампање је
подизање нивоа информисаности о стандардизацији уопше, о начину доласка до
информација о стандардима, о начину учешћа у стандардизацији и о новим
стандардима из појединих стручних области. Опште теме су исте за све поједине
семинаре, док су стручне теме бирали представници привредних комора према
интересу својих чланица.
Семинар је намењен: индустрији, произвођачима, предузетницима, увозницима,
трговини, удружењима потрошача, потенцијалним извозницима за ЕУ (знак CЕ),
лабораторијама за испитивање, министарствима, факултетима, инспекцијским
службама, …
С е м и н а р је б е з к о т и з а ц и ј е,
уз обавезно пријављивање учешћа
пријаве за семинар доставите најкасније до 24. маја 2010 факсом:
023/562693 или на е-маил: biljana.vlatkovic@komora.net
Полазници добијају: презентације програма и освежење на паузама

САДРЖАЈ ПРОГРАМА И ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
11,00-12,30
• Користи од стандардизације
др Ивелин Буров, експерт Европске Комисије задужен за област стандардизације
у оквиру националног програма CARDS 2006 – Техничка помоћ институцијама у
области инфрастуктуре квалитета у Србији;
Зашто и како учествовати у националној, европској и међународној
стандардизацији
Ксенија Стојичић, самостални саветник у Институту за стандардизацију Србије
(ИСС);

•

• Техничко законодавство у Републици Србији – Нови правни оквир
Душан Вучковић, Министарство економије и регионалног развоја, начелник
одељења за техничке прописе и оцењиванје усаглашености;
•

Дискусија

12,30-12,45
Пауза
12,45-13,45
• Учење на даљину
Снежана Малешевић-Божић, Привредна комора Србије;
• SRPS ISO 14001 и концепт чистије производње
Драгана Петровић, Victoria consulting, члан комисија за стандарде из области
система менаџмента квалитетом, заштите животне средине, безбедности и
туризма, UNIDO национални експерт за чистију производњу;
Политика заштите потрошача – Стандарди као један од приступа проблему
(на примерима серије стандарда за производе за малу децу и стандардима за
водоснабдевање)
Мирјана Коруновић-Аћимовић, руководилац у одељењу за безбедност, заштиту
и животну средину, Институту за стандардизацију Србије;

•

13,45-14,15
Пауза
14,15-15,00
• Сетификација производа врхунско утврђивање усаглашености
Жарко Ђокић, Алфатим, члан комисије ИСС-а за стандарде за заштиту
потрошача.
•

Дискусија

