
 
СЕМИНАР  

          24. април 2019. 
 

  

Правилник и стандарди  

о безбедности дечјих игралишта 

 – Нови правни оквир у Републици Србији  
 

ПРОГРАМ 

 

10:30 – 11:00 Пријављивање учесника 
 

11:00 – 12:00 Правилник о безбедности дечјих 

игралишта – Део 1: Актуелно 

стање у овој области; основе 

концепта новог правног оквира; 

искуства из спроведене кампање 

упознавања са Правилником у 

Републици Србији 

 Предавач: Зоран Бакић 
 

12:00 – 12:30 Дискусија 
 

12:30 – 13:00 Пауза 
 

13:00 – 13:30 Стандардизација као подршка 

Правилнику - Kратак осврт на 

серију стандарда SRPS EN 1176 и 

SRPS EN 1177 и преглед рада 

Комисије зa стандарде KS D083 

 Предавач: Марина Донић 
 

13:30 – 14:15 Правилник о безбедности дечјих 

игралишта – Део 2: Битни захтеви 

за постављање дечјих игралишта, за 

опрему и потребне површине на 

дечјим игралиштима; искуства из 

спроведене кампање упознавања са 

Правилником у Републици Србији 

 Предавач: Зоран Бакић 
 

14:15 – 15:00 Пауза 
 

15:00 – 15:45 Правилник о безбедности дечјих 

игралишта – Део 3: редовни и 

ванредни прегледи; именована 

тела; тендери; обавезе власника; 

искуства из спроведене кампање 

упознавања са Правилником у 

Републици Србији 

 Предавач: Зоран Бакић 
 

15:45 – 16:00 Дискусија 

 

 

ПРЕДАВАЧИ 

 

Зоран Бакић, председник Посебне 

радне групе за израду Правилника о 

безбедности дечјих игралишта, 

Сектор за квалитет и безбедност 

производа, Министарство привреде 

 
Марина Донић, самостални 

саветник у Одељењу за безбедност, 

заштиту и животну средину у    

ИСС-у, секретар Комисије KS D083, 

проверавач система менаџмента 

квалитетом и менаџмента заштитом 

животне средине 

 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР  
 

Накнада за семинар износи             

10 350,00 дин. У накнаду је укључен 

материјал за семинар, потврда о 

похађању семинара и освежење за 

време паузе.  

 

За све учеснике семинара 

одобрава се попуст од 30 % при 

куповини стандарда из серије 

SRPS EN 1176 и SRPS EN 1177. 

За чланове ИСС-а накнада се умањује 

25 %. За чланове комисија ИСС-а 

накнада се умањује 15 %. За 

организације које пријаве више од 

два полазника одобрава се попуст од 

10 %. 

 

ПРИЈАВА 
 

Пријава за семинар налази се на 

веб-страници Института, на адреси 

www.iss.rs (рубрика „Семинари и 

обуке”). 

 

За све додатне информације можете се јавити на  тел. 011/3409-340 или 011/3409-388. 

 
 

Д О Б Р О  Д О Ш Л И ! 

 
www.iss.rs 

iss-edukacija@iss.rs  
          Институт за стандардизацију Србије 

          Стевана Бракуса 2, 11030 Београд 
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