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Статус предмета: изборни 
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Услов:- 
Циљ предмета: Разумевање захтева стандарда у области управљања квалитетом и управљања 
животном средином. Упознавање студента са распоредом, квалитетом и механизмима управљања 
природним ресурсима.   
Исход предмета: Способност препознавања карактеристика квалитета и савладавање неопходних 
знања о систему и стандардима управљања квалитетом и управљања животном средином (међународни 
стандарди). 
Садржај предмета 
Теоријска настава- Основи квалитета-појам и обележја. Концепти квалитета. Управљање квалитетом, 
политика и циљеви. Систем управљања квалитетом. Међународни стандардизовани системи управљања 
квалитетом производа и услуга (ISO 9000), квалитетом рада у лабораторији (ISO 17025), животном 
средином (ISO 14000). ЕМАС (Систем управљања животном средином и провера). Идентификација и 
класификација ресурса. Управљање ресурсима (минералним, шумским ресурсима, заштићеним 
подручјем, биодиверзитетом, геодиверзитетом и предеоним диверзитетом, водним и рибљим реурсима, 
земљиштем). 
Практична настава- ISO 17025, општи принципи и захтеви. Обезбеђење система квалитета у 
аналитичкој лабораторији. Елементи контроле квалитета рада у лабораторији. Контрола квалитета 
анализе (грешке у аналитичком систему, избор методе испитивања, валидација аналитичких метода, 
управљање лабораторијском опремом, следљивост мерења, извештавање о резултатима). Проблеми и 
изазови у пракси. Индекси израчунавања квалитета земљишта, воде, ваздуха. Интегрисан систем 
управљања квалитетом. 
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Помоћна литература 

1.    ISO и СРПС ИСО стандарди: 14 001, 9001, 17025. 
Број часова  активне наставе 
4 (60) 

Теоријска настава: 
2 (30) 

Практична настава: 
2 АВ (30) 

Методе извођења наставе- Предавања, аудиторне вежбе и консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 40 
практична настава 15 усмени испт 20 
колоквијум-и 20   

 


