
44. Интегрисани системи менаџмента 
 
Студијски програм : ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА 
Наставник: Ђорђевић Б, Предраг 
Статус предмета: изборни  (модул Пословни менаџмент) 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  Знања из области управљања квалитетом 
Циљ предмета: Изучава се у циљу стицања општих знања из области 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: Студенти стичу знања  о сврси, структури, потребним ресурсима и начинима примене 
већег броја организационо управљачких међународних стандарда у једном систему менаџмента. 
Садржај предмета 
Значај интеграције система менаџмента, структура IMS, Основе EMS, Основе FMS, Основе OHSAS, 
Основе ISO 16949; Основе ISO 10014., Менаџмент процесима – основа за интеграцију. 
ISO 9001 и сродни стандарди-процесни прилаз. ISO 9001 и стандарди очувања животне средине. 
ISО 9001 и стандарди безбедности на раду. ISO 9001 и стандарди безбедности хрaне. ISO 9001 и 
стандарди за акредитацију лабораторије. Остали управљачко организациони стандарди. Пројектовање 
IMS. Успостављање IMS. Мерење и управљање перформансама IMS-а. Информациона подршка за 
управљање  IMS-ом . 
 
 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава се изводи аудиторно са анализом структуре појединих стандарда и анализом 
конкретних примера где је извршена имнплементација IMS-a . Врши се разрада процедура за 
имплементацију појединих стандарда и њиховом повезивању у IMS. Студенти раде самостални 
семинарски рад разраде једне изабране фазе имплементације једног од наведених стандарда. 
Литература 
Препоручена: 

1. Живковић, Ж., Ђорђевић, П.,.,  Управљање квалитетом, Четврто измењено и допуњено издање 
Технолошки факултет, Зворник, 2013 

Помоћна литература: 
 
1. Арсовски, С., Менаџмент процесима, Машински факултет, Крагујевац, 2007. 

Број часова  активне наставе: 2 Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Теоријска настава и студије случајева кроз практичне радионице 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Начини провере знања могу бити различити, у табели су наведене само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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