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Систем менаџмента безбедношћу хране 

– Новине у SRPS EN ISO 22000:2018 

П Р О Г Р А М 
  

9:00 – 9:30 Пријављивање учесника 

 

9:30 – 9:45 Уводно предавање 

представника Института 
 

9:45 – 10:00 Главне промене у новој верзији 

 

10:00 – 10:15 Структура SRPS EN ISO 

22000:2018 
 

10:15 – 11:15 Нове и кориговане дефиниције 

у SRPS EN ISO 22000:2018   
 

11:15 – 11:30 Пауза 
 

11:30 – 13:00 Поређење измењених захтева 

између верзија SRPS EN ISO 

22000 (део 1)  

(Захтеви 4. Контекст 

организације, 5. Лидерство и 6.1. 

Мере које се односе на ризике и 

прилике) 
 

13:00 – 13:30 Пауза 
 

13: 30 – 15:00 Поређење измењених захтева 

између верзија SRPS EN ISO 

22000 (део 2)  

(Захтеви 6. Планирање, 7. 

Подршка и 8. Реализација 

оперативних активности 

 

15:00 – 15:15 Пауза 
 

15:15 – 16:15 Поређење измењених захтева 

између верзија SRPS EN ISO 

22000 (део 3)  

(Захтеви 8. Реализација 

оперативних активности – 

наставак, 9. Вредновање 

перформанси и 10. Побољшања)  

 

СВРХА СЕМИНАРА 
 

Садржај семинара, примери из праксе и вежбе имају за циљ да 

учесницима семинара обезбеде додатне информације за 

успешну имплементацију, одржавање и унапређење система за 

менаџмент безбедношћу хране у складу са новом верзијом 

стандарда SRPS EN ISO 22000:2018. 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН 

Семинар је намењен привредним субјектима из области 

прехрамбене индустрије и пратећих индустрија (прозводња 

прехрамбене амбалаже, транспорт, логистика и слично) који 

желе да пређу на нову верзију  стандарда SRPS EN 

ISO 22000:2018 или тек планирају да те захтеве 

имплементирају у своје пословање. Намењен је руководиоцима 

и/или члановима тима за безбедност хране, као и 

руководиоцима одговарајућих сектора из ове области. 
 

ПРЕДАВАЧИ 
 

Проф. др Сузана Димитријевић, Технолошко-металуршки 

факултет Универзитета у Београду, водећи проверавач за 

сертификационо тело Bureau veritas, председник Комисије KS 

E034-17. 

Мaријана Петковић, виши организатор за послове стандардизације 

у Одељењу за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, 

безбедност, животну средину и опште стандарде у ИСС-у, секретар 

Комисије KS Е034-17. 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 
 

Накнада за семинар износи 13.500,00 дин. У накнаду је 

укључен материјал за обуку, стандард SRPS EN ISO 

22000:2018, 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. 
 

Д О Б Р О  Д О Ш Л И  ! 
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