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Циљ предмета 

Предмет има основни циљ да упозна студенте са основама проблематике интегрисаних система менаџмента, као и да 

студенти овладају основним захтевима имплементације интегрисаног система менаџмента дефинисаних одговарајућим 

стандардима у оквиру једног пословног система. 

Исход предмета  

Након одслушаног предмета студент треба да поседује основе практичних знања о сврси, структури, потребним 

ресурсима и начинима примене већег броја организационо управљачких међународних стандарда у једном систему 

менаџмента. Треба да познаје модел интеграције система менаџмента, као и да познаје парцијалне менаџмент система. 

Ова знања се сматрају неопходним у редовним пословима менаџера у пракси, имајући на уму све ширу примену 

организационо управљачких међународних стандарда, како код нас тако и у свету. 

Садржај предмета 

Теопијрка нартава 

Значај интеграције система менаџмента, Структура IMS, Основе EMS, Основе FSM, Основе OHSAS, Основе ISO 16949, 

Основе ISO 10014, Менаџмент процесима – основа за интеграцију,  

ИСО 9001 и сродни стандарди – заједички елементи- Процесни прилаз- ИСО 9001 и стандарди очувања животне 

средине- ИСО 9001 и стандарди акредитације рада лабораторије- ИСО 9001 и стандарди обезбеђења здраве хране- ИСО 

9001 и стандарди безбедности на раду- ИСО 9001 и остали организационо управљачки стандарди Пројектовање IMS, 

Успостављање IMS, Мерење и управљање перформансама IMS-а, Информациона подршка успостављању IMS. 

Ппактична нартава  

Обухвата разраду захтева стандарда IMS-а (EMS, OHSAS, ISO 16949, ISO 10014, Менаџмента ризиком итд.) на 

аудиторним вежбама, упутстава за израду семинарских радова и израду семинарских радова на тему пројектовања и 

успоставгљања IMS-а кроз студијски истраживачки рад. У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити 

оспособљени за основна истраживања у области предмета. 
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Број часова  активне наставе  

Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе:  

0 
Остали часови:  

   
Студијски истраживачки рад: 

   

Методе извођења наставе 

Настава се изводи путем аудиторних предавања која су праћена слајдовима и аудиторним вежбама која дубље разрађују 

решавање одређених проблема. И предавања и вежбе су пропраћене са великим бројем примера из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава       усмени испит        

колоквијум-и 30  ..........       

семинар-и 30              
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