
 

Poštovane kolegice i kolege, članovi HDK, dragi 
prijatelji! 

Hrvatsko društvo za kvalitetu poziva vas na  
međunarodni stručni i znanstveni skup:  
 
13. HRVATSKU KONFERENCIJU O 

KVALITETI 
i 

4.  ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG  
DRUŠTVA ZA KVALITETU 

 
 
U svibnju prošle, 2012. godine, prema ocjeni 
sudionika, uspješno su održani 12. hrvatska 
konferencija o kvaliteti i 3. znanstveni skup 
Hrvatskog društva za kvalitetu. Na skupu je 
sudjelovalo 125 kolegica i kolega iz Hrvatske i 
inozemstva. Koncepcijom Konferencije, osigurali 
smo 33 rada u poster sekciji, 14 plenarnih 
predavanja, 2 radionice i vrlo „živu“ panel raspravu. 
Ukupan broj radova bio je veći u odnosu na 
prethodnu, 11. hrvatsku konferenciju o kvaliteti, uz 
nešto manji broj sudionika. 
  
Namjera nam je i na 13. hrvatskoj konferenciji o 
kvaliteti i 4. znanstvenom skupu HDK omogućiti 
autorima prezentaciju svojih radova kroz poster 
sekciju ili izlaganje uz ppp, a svim sudionicima 
ponuditi  kvalitetna plenarna predavanja i radionice 
eminentnih stručnjaka  sukladno vašim ocjenama u 
anketi provedenoj nakon Konferencije. 

Svojim radovima, sudjelovanjem u diskusiji i 
razgovorima, razmjenom informacija sigurno ćemo 
pridonijeti rješavanju problema, prepoznavanju 
rizika – unaprijedit ćemo svoje znanje i vještine. 
I sve to u očaravajućem ambijentu Nacionalnog 
parka Brijuni!  
 
Pridružite nam se! 

Upravni odbor HDK 

 
 
 
CILJ NAŠEG SKUPA 
 
Rješenja sveobuhvatne krize nisu jednoznačno 
prepoznata, nisu jednostavna, bezbolna i brza. 
Očito je potreban multidisciplinarni pristup, uprkos 
velikom znanju i vještinama kreatora nužnih 
promjena, poduzete mjere još uvijek nisu polučile 
očekivane, željene rezultate. I nadalje smatramo 
kako se korištenjem integriranih sustava 
upravljanja, koji se mogu prilagoditi specifičnim 
potrebama i situacijama, može stvoriti šansa za 
motiviranje ljudi za nove pokušaje i uzlete. 
Korištenjem raspoloživih alata i razvojem novih, 
stvara se dodatna šansa za učinkovitiju i 
djelotvorniju provedbu rješenja, omogućava život 
novim idejama i otvara put za usvajanje novih 
znanja i vještina. 
 

TEMATSKA PODRUČJA 

� Kvaliteta za uspješno društvo 
� Učinkovite promjene sustava 
� Komunikacija i informiranje 
� Kvaliteta upravljanja 
� Hrvatska u EU 
� Društveno odgovorno poslovanje 
� Kvaliteta javne uprave 
� Kvaliteta u obrazovanju 
� Kvaliteta u zdravstvu 
� Kvaliteta u turizmu 
� Sigurnost i kvaliteta proizvoda na tržištu 
� Sustavi upravljanja u malim i srednjim 

organizacijama 
� Zaštita okoliša 
� Upravljanje rizicima 
� Uloga medija u promicanju kvalitete 
� Integrirani sustavi upravljanja 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



PRIJAVE RADOVA I UPUTE AUTORIMA 
 
Rokovi: 
Pozivaju se svi koji žele nastupiti s pisanim radom, 
prezentacijom ili posterom da prijave naslov i 
sažetak svojeg rada na hrvatskom i engleskom 
jeziku: do 20. veljače 2013. 
Obavijest o prihvaćanju teme rada: do 08. ožujka 
2013. 
Završeni radovi zaprimaju se do 08. travnja 
2013. i nakon pozitivne recenzije i pripreme bit 
će objavljeni u publikaciji skupa. 
 
Sažetci i radovi šalju se na adresu: 
radovi@hdkvaliteta.hr 
Detaljne upute za pisanje sažetaka, radova i 
postera potražite na web stranici  
www.hdkvaliteta.hr 
Službeni jezici: hrvatski i engleski 
 
Pristojba za sudjelovanje: 
Sudionici:     2.000 kn 
Sudionici – članovi HDK:   1.800 kn 
Autori (prvi autor na prihvaćenom radu): 1.000 kn 
 
Pristojba za jednodnevno sudjelovanje: 
Sudionici:     1.200 kn 
Sudionici – članovi HDK:   1.080 kn 
Autori (prvi autor na prihvaćenom radu):    600 kn 
Pristojba je oslobođena plaćanja PDV-a 
 
Pristojba uključuje zbirku sažetaka, zbirku radova 
na CD-u, tiskane materijale. 
 
Slobodan pristup radnom dijelu Konferencije imaju 
umirovljenici – članovi HDK i studenti. 
 
Ranom prijavom i plaćanjem pristojbe za 
sudjelovanje do 28.veljače 2013. ostvaruje se 
pravo na 10% popusta. 
 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA 
KONFERENCIJE: 
Hotel Neptun – Istra, NP Brijuni 
od 09. do 11. svibnja 2013. godine 
 
REZERVACIJA SMJEŠTAJA: 
Sudionici će moći rezervirati smještaj od 20.veljače 
2013. popunjavanjem obrasca hotela Neptun – Istra 
na web stranici HDK 
www.hdkvaliteta.hr 
 
VODITELJ PROJEKTA: Dunja Čehajić-Labaš 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
PREDSJEDNIK: Dragutin Belošević 
ČLANOVI: 
Tihomir Babić, Branka Hrehor, Božidar Ljubić, 
Siniša Prugovečki, Trpimir Župić,  
 
MEĐUNARODNI PROGRAMSKI ODBOR: 
PREDSJEDNIK: dr.sc. Krešimir Buntak 
ČLANOVI: 
Dejan Adelsberger, dr.sc. Zdenko Adelsberger, 
dr.sc. Slavko Arsovski, mr.sc. Biserka Bajzek 

Brezak, dr.sc.Tomislav Baković, dr.sc. Mila Božić, 
dr.sc. Azra Branković, Katarina Gaži Pavelić, dr.sc. 
Dragana Grubišić, mr.sc. Tea Havranek, dr.sc. 
Nenad Injac, mr.sc. Vanja Kenjić, dr.sc. Živko 
Kondić, Ana Kousek, dr.sc. Marijana Merkač Skok, 
dr.sc. Marin Milković, dr.sc. Vedran Mudronja, 
mr.sc. Nenad Nikolić, dr.sc. Ivica Oslić, dr.sc. Saša 
Petar, dr.sc. Zoran Punoševac, dr.sc. Jasminka 
Samardžija, dr.sc. Ivan Nađ, Olga Štajdohar-Pađen, 
dr.sc. Jadran Šundrica, dr.sc. Aziz Šunje, dr.sc. 
Davor Zvizdić, dr.sc. Gordana Žurga,  
 
 

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU 
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska 
info@hdkvaliteta.hr  www.hdkvaliteta.hr 
tel +385 1 4923 077 fax +385 1 4923 078  
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Brijuni, 09. – 11. svibnja 2013.   


