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                              Прелазак са OHSAS 18001 на  

                         ISO 45001 – Презентација 

                         измена и тумачење нових захтева 

П Р О Г Р А М 
 

09:30 – 10:00 Пријављивање учесника 
 

10:00 – 10:45 Новости у структури, терминологији и концепту 

SRPS ISO 45001 (упоредни преглед измена, усаглашава-

ње терминологије у стан-дардима система менаџ-мента 

са Прилогом SL из ISO/IEC Директива, Део 2)  

Предавач: Мирјана Мирковић-Ђорђрвић 

10:45 – 11:30 Преглед захтева SRPS ISO 45001 (поређење са 

захтевима OHSAS 18001 и препоруке за примену) 

Предавач: Бранислава Милованов 

11:30 – 11:45 Пауза 

11:45 – 13:30 Преглед захтева SRPS ISO 45001 – наставак 

(поређење са захтевима OHSAS 18001 и препоруке  

 за примену) 

Предавач: Бранислава Милованов 
 

13:30 – 14:00 Пауза 

14:00 – 15:30 Преглед захтева ISO 45001:2018 – наставак 

(поређење са захтевима OHSAS 18001 и препоруке  

 за примену) 

Предавач: Бранислава Милованов 
 

15:30 – 16:00 Дискусија и евалуација обуке 
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ПРЕДАВАЧИ 

Бранислава Милованов, менаџер за обуке у StandCert d.o.o, предсе-

дница KS CASCO, члан KS А207 у ИСС-у, менаџер квалитетом, менаџер 

заштитом животне средине, проверавач за QMS, EMS и OHSAS 

Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руково-дилац Одељења за хеми-

јске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну среди-

ну и опште ста-ндарде у ИCC-у, секретар Комисије CASCO, проверавач 

за QMS 

 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН ? 

Семинар је намењен организацијама сертификованим према SRPS OHSAS 

18001:2008 односно OHSAS 18001:2007, организацијама које желе да 

уведу систем менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду, 

проверавачима система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, 

представницима руководства за безбедност и здравље на раду, 

представницима руко-водства 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 13.500,00 дин. (укључује материјал за 

семинар, стандард SRPS ISO 45001:2018, 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, 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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