ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА - IV6
51. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ- СТАНДАРДИ ISO 14000
Схваћено је да је заштита животне средине првенствено проблем управљања, па у
складу са тим настају стандарди еколошког управљања. После стварања националних
стандарда за систем екоменаџмента у низу развијених земаља Међународна
организација за стандардизацију (ISO) оснива Стратешку саветодавну групу за животну
средину (SAGE), са циљем да еколошке аспекте привредних делатности стандардизује
и тиме обезбеди унифицирану основу за примену концепта одрживог развоја у пракси.
Екоменаџмент систем - ЕМС
ЕМС или систем управљања животном средином је део укупног система управљања
који обухвата организациону структуру, одговорност, поступке и ресурсе за развој и
спровођење политике заштите животне средине у некој организацији. Његов задатак
је да обезбеди да се економска питања узимају у разматрање приликом доношења
пословних одлука на свим нивоима руковођења.
Општа обележја ЕМС су:
- Утврђивање еколошких проблема који могу настати услед активности
предузећа
- Ко је одговоран за решавање утврђених еколошких проблема
- Која су техничка и финансијска средства расположива за решавње проблема
- Садржај акционог програма за заштиту животне средине
- Ко коме подноси извештај
- Који су токови информација у животној средини
- Које се активности предвиђају за мониторинг, еколошку проверу и
извештавање

52. ЕКОЛОШКИ СТАНДАРДИ СЕРИЈЕ ISO 14000
Серија ISO 14000 представља скуп стандарда који обезбеђују привредним и другим
организацијама свеобухватан системски приступ за управљање утицајима својих
укупних активности на животну средину. Ова серија стандарда утврђује захтеве за
управљање заштитом животне средине у организацији да би се обезбедила
усаглашеност са сопственом декларисаном политиком и циљевима заштите животне
средине, како би се задовољили законски прописи.
Сматра се да је заштита животне средине првенствено проблем управљања, па су и
настали стандарди еколошког управљања. Циљ им је да се обезбеди основа за
примену концепта одрживог развоја у пракси.
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Серија стандарда ISO 14000 настала је као одговор на повећање бриге о животној
средини, односно као средство да се помогне свакој организацији да постави своје
пословање на начин на који ће одговарати све већем броју захтева заштите животне
средине.
ISO 14000 – стандарди за еколошки менаџмент
ISO 14001- Систем управљања заштитом животне средине, то је норма за управљање
која има за циљ свеобухватну подршку заштити животне средине
ISO 14002- Упутства за мала и средња предузећа која желе да сертификују свој систем
за управљање заштитом животне средине
ISO 14004- Системи управљања заштитом животне средине- принципи, системи,
подршка
ISO 14020- Обележавање и декларације
ISO 14030- Мониторинг система управљања заштитом животне средине
ISO 14040- Оцењивање животног циклуса
Серија међународних стандарда треба да скрене пажњу целог света на животну
средину подстичући напоре за чистији, сигурнији и здравији свет за све нас. Постојање
стандарда омогућује организацијама да своје еколошке активности усмере према
међународно прихваћеним критеријумима. Јединствени међународни стандард
обезбеђује да се избегну конфликти између различитих приступа заштити.
53. МЕЂНАРОДНИ ISO 14001 СТАНДАРД
Овај стандард је норма за управљање која има за циљ свеобухватну подршку заштити
животне средине. Стандард је писан тако да је применљив за све врста и величине
организација, а може се применити и прилагодити различитим географским,
културним и друштвеним условима.
Заснива се на методологији:
Планирај –Изврши – Провери – Делуј
Планирај – утврди циљеве и процесе потребне за добијање резултата у складу са
политиком заштите животне средине организације.
Изврши- примени процесе
Провери- прати и мери процесе у односу на политику, опште и посебне циљеве,
законске захтеве и извештавај о резултатима.
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Делуј- преузми мере за стално унапређење учинка система управљања заштитом
животне средине.
Овим Међународним стандардом утврђују се захтеви који се односе на систем
управљања заштитом животне средине како би организација могла да развије и
примени политику и циљеве заштите животне средине водећи рачуна о свим
законским и другим прописима са којима се организација усагласила, као и о
информацијама о значајним утицајима на животну средину.
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