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17. децембар 2019. 

УВОД У СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЕНЕРГИЈОМ 

ЗАСНОВАН НА SRPS EN ISO 50001:2018 

П Р О Г Р А М 

9.30 – 9.45 Увод у обуку и правила рада; представљање и упознавање учесника 

9.45 – 10.30 Увод у системе менаџмента; Анекс SL 

10.30 – 11.15 
Енергија, основе менаџмента енергијом, развој стандарда ISO 50001, 
сврха и користи од примене 

11.15 – 11.30 Пауза 

11.30 – 12.00 Модел и структура стандарда ISO 50001:2018 

12.00 – 13.00 
Захтеви стандарда ISO 50001:2018 (анализа, тумачење и примена у 
пракси); измене и новине 

13.00 –13.30 Пауза 

13.30 – 14.30 
Захтеви стандарда ISO 50001:2018 (анализа, тумачење и примена у 
пракси); измене и новине 

14.30 – 15.00 ISO 50001 и пратећи стандарди (ISO 50002, ISO 50004, итд.) 

15.00 – 15.30 Питања и одговори, отворена дискусија 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН ? 

Семинар је намењен организацијама које желе да остваре уштеде кроз примену система 
менаџмента енергијом (у области производње и услуга), а првенствено директорима организација 
које планирају да уведу систем менаџмента енергијом или су га недавно увеле; представницима 
руководства за системе менаџмента; вишим руководиоцима одговорним за спровођење захтева у 
погледу менаџмента енергијом; свима онима који се баве уштедом енергије у својим 
организацијама и свима који желе да започну са применом система менаџмента енергијом. 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 

Накнада за семинар износи 13.500,00 дин. У накнаду је укључен материјал за семинар, потврда о 
похађању семинара и освежење за време паузе. За чланове Института накнада се умањује за 
25%, за чланове комисија Института 15%, а за организације које пријаве више од  два 
полазника одобрава се попуст од 10% висине накнаде. 

 Мирјана Миркови ћ-Ђорђе вић, секретар КS А2 42, Mенаџмент енерги јом, ру ководилац Одељења за безбедност, заштиту  и животну  средину  у  ИСС 

ПРЕДАВАЧИ 

Владимир Ј. Симић, водећи проверавач и предавач (QMS, EMS, EnMS, OHSAS), консултант за 
системе менаџмента. 
Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, 
шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИСС-у, секретар Комисије KS 
CASCO, проверавач за QMS. 
 

ДОБРО ДОШЛИ! 
 


