
 

 

 
СРПС ИСО 9001:2001 

 
 

Служба за квалитет и екологију Број:  Датум:  
 

  
 

Регионална привредна комора Крагујевац и Привредна комора Србије 
у сарадњи са  

Министарством за економију и регионални развој, 
AFNOR (Assotiation Francaise de Normalisation) и 

Институтом за стандардизацију Србије 
позивају Вас на једнодневни семинар   

 

ЗНАЧАЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 
 

Семинар „Значај стандардизације“ је један из серије од 15 семинара који ћe бити одржани у регионалним 
привредним коморама у оквиру Кампање подизања свести о значају стандардизације. Кампања се спроводи у 

оквиру реализације Меморандума о сарадњи  на пројекту 
„Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ и финансира се 

из фондова Европске уније (ЕУ). 
 

Теме семинара: 

- Користи од стандардизације,  
- Зашто и како учествовати у националној, европској и међународној стандардизацији?  
- Начин увођења стандарда система менаџмента – који приступ одабрати? Главни кораци у 

увођењу, 
- Интегрисани системи менаџмента SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, 
- SRPS ISO 14001 и концепт чистије производње, 
- Како управљати документацијом у организацији? – Информационе технологије и документација – 

примена стандарда SRPS ISO 15489-1/2, 
- Основни захтеви за производњу и коришћење амбалаже и управљање амбалажним отпадом 

(хармонизовани стандарди и PPW директива) и 
- Политика заштите потрошача – Стандарди као један од приступа проблему 

Предавачи: 

- др Ивелин Буров, експерт Европске Комисије за област стандардизације, 
- Ксенија Стојичић, самостални саветник у Институту за стандардизацију Србије, 
- Драгана Петровић, Victoria consulting, UNIDO национални експерт за чистију производњу, 
- Радослав Костић, Представник руководства за QMS, Застава аутомобили - Крагујевац, 
- Зоран Зиндовић, руководилац одељења за развој и одржавање информационог система, Институт 

за стандардизацију Србије, 
- мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, самостални саветник, Институт за стандардизацију Србије, 
- Мирјана Коруновић-Аћимовић, руководилац у одељењу за безбедност, заштиту и животну средину, 

Институт за стандардизацију Србије 

Место (локација): 
Крагујевац 
Регионална привредна комора Крагујевац 
Др Зорана Ђинђића 10, V спрат 

Термин: 
12. март 2010. године (петак) 
Почетак у 11 сати 
Трајање: око 4 сата 

Зашто да присуствујете 
семинару?  

Ако Вас очекују послови увођења система менаџмента, овај семинар ће Вам помоћи да донесете 
правилну одлуку о избору система менаџмента. На семинару ћете добити основне информације о 
стандардизацији, увођењу стандарда система менаџмента и најчешће заступљеним стандардима. 
Предавачи су домаћи и страни експерти, па ћете имати прилику да размените искуства са њима и 
другим полазницима. 

Коме је семинар 
намењен? 

Првенствено чланицама Регионалне привредне коморе Крагујевац - малим и средњим предузећима 
која намеравају да уводе системе менамента, привредницима и предузетницима, потенцијалним 
извозницима за ЕУ (знак CЕ), лабораторијама за испитивање, као и удружењима потрошача, 
факултетима, инспекцијским службама, … 

Котизација:  
Семинар је без котизације. 
Полазници добијају презентације тема и освежење на паузама. 

Правила за пријаву: 

Број полазника је ограничен. Пријављивање се врши слањем попуњене пријаве на адресу 
kvalitet@rpk.kg.co.rs до четвртка, 11. марта 2010. године у 10 сати. Овде можете да преузмете образац 
пријаве и агенду семинара. 
Додатне информације можете да добијете од Радована Тодоровића на телефон 034/335-049 радним 
даном од 7.30 до 15.30 сати. 

 
 

ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР 
 

Радован Тодоровић, проф.маш. 
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