
     СЕМИНАР  
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Институт за стандардизацију Србије 
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд 

 

29. маj 2019.  

 

Радионица: Ризици у 

лабораторијама (идентификација, 

анализа, вредновање и контрола) 

ПРОГРАМ 

 

9:00 – 9:30 Пријављивање учесника 

 

9:30 – 10:00 Уводно предавање 

представника Института 
 

10:00 – 11:00 Идентификација ризика по 

непристрасност и у 

лабораторијским 

активностима, према SRPS 

ISO/IEC 17025:2017, са вежбама 

и дискусијом 
 

11:00 – 11:15 Пауза 

 

11:15 – 13:00 Анализа и процена ризика 

(методе за менаџмент ризиком), 

са вежбама и дискусијом 
 

13:00 – 13:30 Пауза 
 

13: 30 – 14:30 Вредновање ризика, са 

посебним освртом на мере за 

бављење ризицима, са вежбама 

и дискусијом 
 

14:30 – 15:30 Контрола ризика, са посебним 

освртом на ефективност 

примењених мера 

 

СВРХА СЕМИНАРА 

 

Циљ семинара је разумевање процене и управља-

ња ризиком у лабораторијама. Детаљно ће бити 

обрађени ризици у лабораторијама као и техника 

за процену ризика у лабораторијама која се у пра-

кси најчешће примењује. 

 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН 

Семинар је намењен професионалцима који 

желе да стекну знање о ризицима у лаборато-

ријама, техникама за процену ризика и мерама 

за управљање ризиком, као и свим запосленима 

који се у лабораторијама баве овом тематиком. 

ПРЕДАВАЧИ 

Др Маја Алексић, експерт за лабораторије са 

дугогодишњим искуством у области 

метрологије и оцењивања усаглашености; 

менаџер за обуке и руководилац квалитета у 

МАГАТ Инжењеринг, Београд; члан Комисије 

CASCO. 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 

Накнада за семинар износи 13.500,00 дин. (+ 

ПДВ). У накнаду је укључуен материјал за 

обуку, потврда 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, за све 

полазнике те организације 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”).  

 

Детаљније информације на тел. 011/3409-388 

или 011/3409-340. 
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