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ПОЗИВ НА СЕМИНАР  

Обука за интернпг прпвјеривача система управљаоа квалитетпм и 
 живптнпм срединпм (према ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015) 

 

Мјестп пдржаваоа:Ппдручна привредна кпмпра Баоа Лука,  Бранка Ћппића 6, Баоа Лука 
Вријеме пдржаваоа: 24-25.11.2022. гпд. (четвртак и петак ) пд 09.00 дп 15.00 часпва 

 
Ппдручна привредна кпмпра Баоа Лука уз сарaдои са Maшинским фaкултeтпм Универзитета из Бaое 
Луке прганизује двпдневни семинар ппд називпм: Обука за интернпг прпвјеривача система управљаоа 
квалитетпм и живптнпм срединпм (према ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015).  
Семинар се пдржава 24-25.11.2022. гпдине (четвртак и петак) у времену пд 09.00 дп 15.00 шаспва 
у сали Привредне кпмпре у Баопј Луци.  
 
Циљ семинара је псппспбљаваое кандидата за сампсталну припрему и прпвпђеое интерних прпвјера у 
свпјим прганизацијама или прганизацијама свпјих исппрушилаца према захтјевима стандарда ИСО 
9001:2015 и и ИСО 14001:2015.  
Кандидати ће накпн успјещнп заврщене пбуке бити у стаоу да: ппищу улпгу интерне прпвјере у пдржаваоу 
и ппбпљщаваоу интегрисанпг система управљаоа квалитетпм, разумију  прпцес реализације интерних 
прпвјера и на правилан нашин тумаше захтјеве стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015, израде план 
интерних прпвјера, припреме и спрпведу интерну прпверу и креирају пптребне записе на пснпву утврђених 
шиоеница из прпвјере. 
 
Кпме је намијеоен: 
Обука је првенственп намијеоена пспбама кпје ушествују или имају намјеру да ушествују у планираоу и 
реализацији интерних прпвјера интегрисанпг система управљаоа у прганизацијама, те  меначменту и 
струшоацима прпизвпдних и услужних предузећа кпји желе да стекну знаое п систему управљаоа 
квалитетпм и живптнпм срединпм. 
 
Прпграм семинара: 
Оснпвна структура стандарда ИСО9001:2015 
Захтјеви стандарда ИСО 9001:2015 
Захтјеви стандарда ИСО 14001:2015 
Креираое интегрисанпг система управљаоа 
Дпкументација интегрисанпг система управљаоа квалитетпм и живптнпм срединпм 
Ппкретаое и припрема интерних прпвјера 
Извпђеое интерне прпвјере - симулација реалне прпвјере  
Израда записа п интернпј прпвјери 
Спрпвпђеое кпрективних мјера 
 
 

Датум: 03.11.2022.гпд. 
Брпј прптпкпла: 05-03-313/22 
Кпнтакт пспба: Нада Будища 
Сектпр за унапређеое ппслпваоа 
Телефпн: 051/493-105, 065/636-404 
Е-mail: nadab@bl.komorars.ba   
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Предавачи:  
Др Горан Јањић, ванредни професор на Мащинскпм факултету Универзитета у Баопј Луци на Катедри за 
индустријскп инжеоерствп и меначмент. Од 1999. гпдине је активан у пбласти кпнсалтинга и пбуке из 
пбласти меначмента квалитетпм и живптнпм срединпм. (ушествпвап је у реализацији 25 прпјеката из дате 
пбласти у прпизвпдним и услужним предузећима). Аутпр је већег брпја радпва у пбласти система 
управљаоа. Кпнсултант је ЕБРД прпграма и Републишке агенције Републике Српске за мала и средоа 
предузећа. Члан је Савјета за стандардизацију БиХ и експерт за рефпрму виспкпг пбразпваоа.  

Др Зорана Танасић, ванредни професор на Мащинскпм факултету Универзитета у Баопј Луци и Шеф 
катедре за индустријскп инжеоерствп и меначмент. Од 1995. гпдине активнп ушествује у пружаоу струшне 
кпнсултантске ппмпћи у имплементацији система меначмента. Ушествпвала је у реализацији вище пд 15 
прпјеката везаних за управљаое квалитетпм и живптнпм срединпм у прпизвпдним и услужним 
предузећима. Аутпр је већег брпја наушних и струшних радпва у пбласти индустријскпг инжеоерства. 
 
Maтeриjaл: Обезбијеђен је мaтeриjaл у писaнoм и eлeктрoнскoм oблику. 
 
Сeртификaт: Ушeсници, накпн заврщене прпвјере на крају семинара (писмени испит), дoбиjajу сeртификaт o 
успjeщнo заврщенпј oбуци зa интeрнoг прoвjeривaшa систeмa упрaвљaоa квaлитeтoм и живптнпм 
срединпм . 
 
Пријављиваое : Инфпрмације п нашину пријављиваоа, кптизацији, услпвима плаћаоа и ппсебним 
ппгпднпстима се налазе у пријави за семинар (прилпг). 
Испуоена пријава треба стићи најкасније дп 23.11.2022. г. 
 
 
С ппштпваоем,  
Нада Будиша, дипл.ек. 
 
ПРИЛОГ: ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР 
 

 


