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ПРЕДМЕТ:  Позив на семинар „Дигитализација процеса припреме и производње – припрема за 

 Индустријску револуцију 4.0” 

Поштовани, 

Обавјештавамо Вас да Привредна комора Републике Српске организује семинар на тему „Дигитализација процеса 

припреме и производње – припрема за Индустријску револуцију 4.0“, који се одржава 30.11.2017. године са почетком 

у 11:00 часова у просторијама Привредне коморе РС. 

Развој нових производних и ITC технологија, роботизације, примјене умјетне интелигенције и нових материјала 

омогућио је развој привреде и друштва, другачији од свега што је човјечанство до сада доживјело. Поред 

неопходних промјена у систему образовања, привредна друштва се морају прилагодити новим захтјевима 

дигитализованог тржишта, као што су кратки рокови уз задовољавајући квалитет и праћење сљедивости, те 

извршити дигитализацију процеса припреме производње у циљу смањења административних и производних 

трошкова.  

На семинару ће бити приказани основни развојни процеси за дигитализацију друштва и привреде: у ITC технологији 

(Cloud computing, Mobile, Big Data, Dron) и производним технологијама (роботизација и аутоматизација, адитивна 

производња, дигитализација процеса припреме и производње, нови материјали, паметни производни елементи, 

умјетна интелигенција), те примјери добре праксе у предузећима у Хрватској, Аустрији и Босни и Херцеговини. 

Семинар је намјењен менаџерима, директорима производње, руководиоцима и запосленима у одјељењима 

техничке припреме и производње, као и руководиоцима система квалитета и IT менаџерима.  

Предавач на семинару је проф. др. сц. Нико Мајданџић, члан Хрватске Академије техничких знаности са 

дугогодишњим исуством у припреми и организацији производње. 

Семинар је бесплатан. Уколико сте заинтересовани за овај семинар, молимо Вас да присуство потврдите до уторка 

28.11.2017. године. Контакт особа у Привредној комори РС је Николина Доронтић Алибабић, телефoн: 051/222-990, 

е-mail: nikolinad@komorars.ba  . 

У нади да ћете се одазвати нашем позиву, срдачно Вас поздрављамо. 

С поштовањем, 

              ДИРЕКТОР ПКРС 

       др Драгица Ристић, с.р. 
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