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Уређаји на чврста горива 

 Европскe директиве и национално 

законодавство, стандарди и  

испитивања у лабораторији 
 

КВАЛИТЕТ А.Д. 

Булевар Светог цара Константина 82-86, Ниш 
 

 

ПРОГРАМ 
 

09:30 – 10:00 Пријављивање учесника 
 

10:00 – 10:15 Уводна реч: Могућности за учешће на европском тржишту 

Предавач: Драган Вуксановић 
 

10:15 – 10:45 Стандардизација у области пећи на чврста горива 

Предавач: Ивана Топаловић 
 

10:45 – 11:20 Примена хармонизованих стандарда за грађевинске производе 

Предавач: Јелена Скоковић 
 

11:20 – 11:40 Пауза 
 

11:40 – 12:00  Домаћа и европска регулатива за оцењивање усаглашености уређаја на 

чврста горива (Закон о грађевинским производима, CPR 305/2011) 

Предавач: Владимир Вукашиновић, Квалитет а.д. Ниш 
 

12:00– 12:30  Примена стандарда и поступци за испитивање 

Предавач: Горан Стевановић, Квалитет а.д. Ниш 
 

12:30 – 12:45 Дискусија 
 

12:45 – 13:10 Пауза 
 

13:10 – 15:10 Методе испитивања пећи на чврста горива – 

Демонстрација у лабораторији: Инжењери лабораторије „Квалитет“ 
 

15:10 – 15:30 Дискусија 
 

15:30 –  Заједнички ручак 

http://www.iss.rs/
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ПРЕДАВАЧИ 
Драган Вуксановић, руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и 

информациони систем, ИСС 

 

Ивана Топаловић, виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за 

металургију, машинство, грађевинарство и саобраћај, ИСС 
 

Јелена Скоковић, виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за 

металургију, машинство, грађевинарство и саобраћај, ИСС 
 

Владимир Вукашиновић, генерални директор, Квалитет а.д. Ниш 

 

Горан Стевановић, водећи инжењер у Лабораторији за апарате на чврста горива, Квалитет 

а.д. Ниш 

СВРХА СЕМИНАРА 
Семинар има сврху да заинтересоване стручњаке упозна са европском и српском регулативом у 

области уређаја на чврста горива. Уредба о грађевинским производима ЕУ бр. 305/2011 (познатија 

као CPR), која се између осталог односи и на пећи на чврста горива, на снази је од 2013. године. 

Национални Закон о грађевинским производима, којим је преузета ова европска уредба, на снази 

је од 2018. године. Семинар има за циљ да објасни ову европску уредбу и национални закон у 

овој области, захтеве хармонизованих и других стандарда (SRPS EN 13240, SRPS EN 14785, 

SRPS EN 12815, SRPS EN 16510-1 и други), као и њихову примену у доказивању усаглашености 

производа односно оцењивању и верификацији сталности перформанси.  
 

КОРИСТИ ОД СЕМИНАРА 
Семинар је технички оријентисан, са детаљним објашњењима захтева за пећи на чврста горива 

кроз презентације и демонстрације испитивања, као и бројне корисне детаље везане за примену 

законске регулативе. Посебну вредност семинара чине практичне демонстрације испитивања 

производа у реалним условима савремено опремљене лабораторије за испитивања. 

Квалитет а.д. Ниш поседује акредитоване лабораторије за многе области, па и лабораторију за 

испитивање пећи на чврста горива, у којој ће учесници имати прилику да се практично упознају 

са поступцима испитивања. 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН? 

Семинар је намењен пројектантима, произвођачима, увозницима и дистрибутерима пећи на чврста 

горива, као и консултантима произвођача и увозника. 
 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР И ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
Накнада за семинар износи 6.000,00 дин. (+ ПДВ). У накнаду је укључен материјал за семинар, 

стандард SRPS EN 12815, потврда о похађању семинара, освежење за време паузе, као и 

заједнички ручак након семинара. Пријављивање на семинар врши се преко веб-странице 

Института, на адреси: www.iss.rs (рубрика „Семинари и обуке”).  

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