


Основне поставке и дефиниције 
IMS 

 Представља ефективно и ефикасно 
управљање организацијом: 

„Руководство организације има обавезу да 
непрекидно одговара на захтеве тржишта и 
осталих заинтересованих страна“ власника, 
запослених, купаца, испоручилаца и друштва ( да 
примењује законске и друге националне и 
међунационалне прописе). 



 Интеграција се сматра као 

„ Јединствени суштински стандард највишег 
нивоа менаџмента са опционим модулима који 
покривају различите (специфичне) захтеве „ 

 Повезивање подразумева  

„паралелне стандарде система менаџмента који 
су специфицирани за поједине дисциплине уз 
висок једнообразности у структури и садржају“. 



 Најприхватљивија дефиниција ИМС са 
становишта највишег руководства 
организације гласи: 

„ Интегрисани систем менаџмента је 
свеобухватни алат менаџмента који повезујесве 
елемента пословног система у јединствен и 
целовит систем управљања процесима у 
организацији ради задовољавања захтева 
заинтересованих страна  и остваривања 
пословних циљева у склади са визијом и мисијом 
организације“. 



 Посматрајући све захеве заинтересованих 
страна из угла највишег руководства, 
потребно је непрекидно владати 
информацијама и давати одговоре натри 
групе захтева које представљају: 

 Тржиште 

 Власници  

 друштво 



 ISO 9001:2000 (QMS) не обухвата захтеве који 
су специфични за остале системе менаџмента 
као што су захтеви за заштиту животне 
средине, заштиту и безбедност на раду, 
менаџмент финансијама, менаџмент 
ризицима, али омогућава интегрцију свог 
система менаџмента квалитетом са 
захтевима других система менаџмента 

 

 



 ISO 9004:2000 за разлику од ISO 9001:2000 
има за циљ задовољање свих 
заинтересованих страна утврђеним 
квалитетом производа и услуга уз стално 
побољшање перформанси организације. 

 Има улогу да укаже на пословне изврснсти 
подржавајући развој ИМС који обухвала 
комплетран пословни систем организације . 



 У систему менаџмента постоје два схватања: 

 Неопходно је у будућности тежити развоју 
једног станрадра за ИМС 

 

 При развоју посебних стандарда за различите 
системе менаџмента  треба обезбедити 
њихову компатибилност у већини захтева а 
исказати неопходне специфичности 



 Компатибилност стандарда подразумева: 

„ да заједнички елементи стандарда могу да буду 
имплементирани тако да задовоље све стандарде 
у целини или неком делу, без непотребног 
дуплирања и наметања захтева који су у 
међуспбној супротности“. 



Поступак интеграције захтева 
стандарда у оквиру ИМС 

 



 Циљ је да интегрише сва 4 елемента у базни 
ИМС без већих проблема 

 Одреди ниво усклађености 

 Утврди ефикасност постјећег система 

 Уради „матрицу одговорности“ у односу на 
захтеве базног ИМС 

 Уради „дијаграм пословних процеса“ 

 На основу ова два дијаграма могуће је 
утврдити како су или ће бити 
захтевистандарда бити импламентираниу 
процесима организације и основним 
процесима рада  

 



 У оквиру рада базног ИМС  процеси рада су: 
 Управљање докумантима 
 Управљање записима 
 Стратешко планирање и управљање 

организацијом 
 Управљање људским ресурсима 
 Управљање развојем 
 Управљање реализацијом производа 
 Управљање контролном опремом 
 Оржавање опреме 
 Управљање набавком 
 Превентивне мере 
 Корективне мере 
 Интерне провере 



 Матрица усаглашености захтев стандарда 







Процесни приступ основа за ИМС 
 Системе је могуће идентификовати 

 Ефективно и ефикасно функционисање 
зависи од зависи од владања повезаним 
процесима  

 У процесу се идентификују: 

 Разумевања и испуњавања захтева 

 Потребе разматрања кроз додатну вредност 

 Мерења перформанси 

 Сталног побољшања процеса на основу 
објективног мерења 





 Коришћењем претходног модела од 
организација се захтева да: 

 Идентификовање и познавање процеса 
организације 

 Идентификовање захтева заинтересованих 
страна 

 Дефинисање ресурса 

 Дефинисање методологије управљања 

 Спровођење поступка 



 Стратегијом за интеграцију баве се многи 
експерти при чему се за базни дају следеће 
препоруке: 

 Идентификовати оне активности које могу да 
утичу на квалитет, заштиту животне средине, 
заштиту и безбедност на раду 

 Јасно дефинисати критеријуме 

 Управљати процесима и јасно 
идентификовати финални производ 

 Развити и управљати процесима за руковање, 
складиштење паковање и отпрему производа. 



 Треба имати у виду користи од интеграције у 
оквиру ИМС : 

 Подршку запослених 

 Умањенњ опасности конфликта 

 Квалитет обука 

 Целовито праћење процесау организацији 



 

 

 

 

Хвала на пажњи!!! 


