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Tумачење захтева стандарда за 

медицинске лабораторије  

SRPS EN ISO 15189:2014 и препоруке 

за његову примену 

П Р О Г Р А М 

09:00 – 09:30 Пријављивање учесника 
 

09:30 – 09:45 Уводне напомене 

(Упознавање и преглед рада 

Института за стандардизацију 

Србије, кратак преглед 

стандарда система менаџмента 

квалитетом у здравству) 

Предавач: др. стом. Драгана Поповић  
 

09:45 – 10:00 SRPS EN ISO 15189:2014 

(Медицинске лабораторије − 

Захтеви за квалитет и 

компетентност: Предмет и 

подручје примене) 

Предавач: др Љубинка Глигић 
 

10:00 – 10:45 Захтеви који се односе на 

менаџмент (Организација и 

одговорност руководства; 

систем менаџмента 

квалитетом;  управљање 

документима и записима; 

споразум о услузи; рефералне 

лабораторије; екстерне услуге 

и снабдевање; саветодавне 

услуге) 

Предавач: др Љубинка Глигић 
 

11:45 – 11:15 Дискусија/Пауза  
 

11:15 – 12:00 Захтеви који се односе на 

менаџмент – наставак 

(Управљање 

неусаглашеностима; 

корективне и превентивне 

мере; вредновање и провере; 

преиспитивање од стране 

руководства) 

Предавач: др Љубинка Глигић 
 

12:00 – 12:15 Дискусија 

12:15 – 12:45 Пауза 
 

12:45 – 13:30 Технички захтеви (Особље; 

услови смештаја и средине; 

лабораторијска опрема, 

реагенси и потрошни 

материјал; процеси пре 

испитивања; процеси 

испитивања) 

Предавач: проф. др Светлана Игњатовић 
 

13:30 – 13:45 Дискусија/Пауза 
 

13:45 – 14:30 Технички захтеви – аспект 

микробиолошких 

испитивања (Особље; 

услови смештаја и средине; 

лабораторијска опрема, 

реагенси и потрошни 

материјал; процеси пре 

испитивања; процеси 

испитивања; обезбеђивање 

квалитета резултата 

испитивања; процеси после 

испитивања; извештавање о 

резултатима)  

Предавач: проф. др Александра Кнежевић 
 

14:30 – 14:45 Дискусија 
 

14:45– 15:15 Технички захтеви – 

наставак (Обезбеђивање 

квалитета резултата испи-

тивања; процеси после 

испитивања; извештавање о 

резултатима; издавање 

резултата; менанџмент 

информацијама 

лабораторије) 

Предавач: проф. др Светлана Игњатовић 
 

15:15 – 16:00 Завршетак семинара 
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П Р Е Д А В А Ч И 

Др Љубинка Глигић, Акредитационо тело Србије, Београд; водећи оцењивач АТС-а према 

захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189:2014, члан комисије KS Z210 

Проф. др Светлана Игњатовић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Катедра за 

медицинску биохемију, и Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, технички 

оцењивач АТС-а према захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 

Проф. др Александра Кнежевић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Катедра за 

микробиологију са паразитологијом, технички оцењивач АТС-а према захтевима стандарда 

SRPS EN ISO 15189:2014 

Др. стом. Драгана Поповић, руководилац Сертификационог тела у Институту за 

стандардизацију Србије, секретар комисије KS Z210 

 

 

 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН? 

 

Семинар је намењен акредитованим 

медицинским лабораторијама и 

медицинским лабораторијама које уводе 

систем менаџмента квалитетом према 

SRPS EN ISO 15189:2014. 

 

 

 

 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 

Накнада за семинар износи 13.500,00 дин. (укључује материјал за семинар, стандард 

SRPS EN ISO 15189:2014, потврду о похађању семинара и освежење за време паузе).  

За чланове Института накнада се умањује за 25%, за чланове комисија Института 

за 15%, а за организације које пријаве више од два полазника, одобрава се попуст 

од 10% висине накнаде по сваком полазнику.  

 

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. 
 

 

Добро дошли! 
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