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8. јуни 2018. 

Бајина Башта  

ЈП Национални парк Тара, зграда Управе, 

Миленка Топаловића 3 

SRPS ISO 45001 – Измене у 

односу на SRPS OHSAS 18001 

  П Р О Г Р А М 

9:30 – 10:00 Пријављивање учесника 
 

10:00 – 10:15 Уводне напомене 

(упознавање, кратак преглед 

рада Комисије ИСС-а CASCO, 

Оцењивање усаглашености и 

менаџмент квалитетом) 
 

10:15 – 10:45 Новине у структури, 

терминологији и концепту  

ISO 45001 (упоредни преглед 

измена, усаглашавање 

терминологије у стандардима 

система менаџмента са 

Прилогом SL из 

ISO/IEC Директива, Део 2) 
 

10:45 – 11:30 Преглед захтева 

ISO 45001:2018 (поређење са 

захтевима OHSAS 18001 и 

препоруке за примену) 
  

11:30 – 11:45 Пауза 
  

11:45 – 13:30 Преглед захтева 

ISO 45001:2018 – наставак 
(поређење са захтевима 

OHSAS 18001 и препоруке за 

примену) 
 

13:30 – 14:00 Пауза 
 

14:00 – 15:30 Преглед захтева 

ISO 45001:2018 – наставак 
(поређење са захтевима 

OHSAS 18001 и препоруке за 

примену) 
 

15:30 – 16:00 Дискусија и евалуација 

семинара 

П Р Е Д А В А Ч И 

Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац 

Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, 

шумарство, безбедност, животну средину и опште 

стандарде у ИСС-у, секретар Комисије CASCO, 

проверавач за QMS, EMS и OHSAS 
 

Ксенија Стојичић, руководилац Одељења за 

продају, маркетинг и едукацију у ИСС-у, прове-

равач за QMS 
 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН 
 

Семинар је намењен организацијама сертифи-

кованим према SRPS OHSAS 18001:2008 односно 

OHSAS 18001:2007, организацијама које желе да 

уведу систем менаџмента безбедношћу и 

здрављем на раду, проверавачима система 

менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, 

представницима руководства за безбедност и 

здравље на раду, представницима руководства за 

интегрисане системе менаџмента, као и свима 

који су одговорни за примену система 

менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у 

својим организацијама. 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 

 

Накнада за семинар износи 10.350,00 дин. (укључује 

двојезичну верзију стандарда SRPS ISO 45001:2018, 

материјал за обуку, потврду о похађању семинара и 

освежење за време паузе). За чланове Института 

накнада се умањује за 25 %. За чланове комисија 

Института накнада се умањује за 15 %. За 

организације које пријаве више од два полазника 

одобрава се попуст од 10 % висине накнаде. 

ПРИЈАВА 

Пријављивање на семинар врши се преко веб-странице 

Института, на адреси: www.iss.rs (рубрика „Семинари 

и обуке”).  

За све додатне информације можете се јавити на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388. 
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