
 
 

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ОТПАДОМ 
 

Овај семинар има за циљ да полазници добију практична знања о захтевима и начинима 

имплементације система менаџмента отпадом у конкретним организацијама. Поред 
упознавања са теоријским и практичним достигнућима у овој области, полазници имају 

могућност да путем похађања радионица, на примеру конкретне организације , већ на 
самом курсу, израде основне документе којима се уређује систем менаџмента отпадом 
у предметној организацији, и на тај начин стекну конкретна знања примењива у пракси.  

Сврха семинара је: 

 Упознавање полазника са појмом и захтевима менаџмента отпадом. 

 Оспособљавање за имплементацију система менаџмента отпадом у конкретној 
организацији 

 Упознавање са добрим праксама имплементације система менаџмента отпадом у 
Србији и свету. 

Намена овог семинара је да се средњи/виши ниво менаџмента и остали запослени у 
грађевинарству, индустријској производњи, јавној управи, сектору транспорта, као и у 
области образовања (студенти и наставно особље), упознају са поступком менаџмента  

отпадом који је потребно применити, а уједно и свим користима, али и потенцијалним 
проблемима који могу настати у његовој примени.  

Планирано је да се семинар одржи током друге половине фебруара 2016. године, а 
термин ће бити прецизиран у договору са полазницима, тако да се одговори на њихове  
потребе и могућности. Планирано је да семинар траје два дана по пет часова. 

Предавачи на семинару ће уједно бити и ментори полазницима. Полазници ће у оквиру 
радионица презентовати своја решења, око којих ће се водити дискусија. Ово је 

интерактиван вид реализације обуке, који се разликује од обука са сличном темом које 
се нуде на тржишту, па је значајна предност стицање практичних знања и вештина на 
решавању конкретних проблема у свакодневној пракси. 

Теме које ће бити обрађене обухватају следеће : 



 Основе и принципи система менаџмента отпадом 

 Класификација отпада и начини поступања са отпадом 

 Практични део – радионица:  поставка задатка, приказ смерница и дикусија 
решења 

Предавања и едукативне редионице на овом семинару одржаће стручњаци са значајним 
искуством у образовању и у практичној примени захтева менаџмента отпадом у складу 
са Законом о управљању отпадом: 

- Проф. др Војислав Божанић, дипл. маш. инж., ванредни професор 
(http://vojislavbozanic.rs/) 

- Бојана Јовановић, дипл. инж. орг. – мастер  

(https://rs.linkedin.com/in/bojana-jovanovic-45b30722) 
а дводневно дружење и пренос знања ће се реализовати у организационом окружењу 

Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије  

 

У оквиру Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије  

функционише стручни тим који нуди консултантске услуге  заинтересованима 

приликом имплементирања овог система, чија помоћ професионално и 

експертски олакшава увођење овог комплексног, али неопходног система. 

 

Место: Факултет за примењени менаџмент, економију и финанасије, Београд, 
Немањина 4, 2.спрат 

 

Време: Друга половина фебруара (у договру са полазницаим), 2 дана по 5 часова 

 

Цена: 10 000,00 рсд по полазнику 
 

Организатор: Факултет за примењени менаџмент, економију и финанасије, Београд 
 

Контакт: За све информације може те се обратити на контакте: 
Ивана Скендеровић: 064/2480610  
permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs  
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