
Стручни семинар у Београду 

 
 

„ Процес лепљења и захтеви за квалитет лепљених 
спојева у производњи конструкцијских делова у 

машинству“ 
 

SVV Praha, s.r.o., Центар лепљења Брно и 
Друштво за унапређивање заваривања 
у Србији заједнички су организовали 
стручни семинар посвећен  проблематици 
лепљења у индустрији, као и 
квалификацијама и сертификацијама у 
области лепљења конструкцијских 
делова. Стручни семинар је одржан 8. 
октобра 2015. године у свечаној сали 
Амбасаде Чешке Републике у Београду. На 
самом уводу учесницима скупа су 

изразили добродошлицу и обратили се Њ. Е. госпођа Ивана Хлавсова, 
амбасадорка Чешке Републике у Републици Србији и господин Јиржи Крал, 
саветник и руководилац Економског одељења Амбасаде Чешке Републике у 
Београду. Предавања су одржана на српском језику. На семинару су 
учествовали представници многобројних стручних институција, као и 
предузећа различитих грана индустријске производње.  
 
За нас као чешку фирму је један од основних циљева био прикупљање 
почетних сазнања о захтевима српског индустријског тржишта, али пре 
свега пружање информација учесницима скупа о процесу квалификованог 
лепљења са гледишта обезбеђивања квалитета кроз систем управљања 
производњом. Представили смо српским предузећима и институтима из 
области машинства могућност олакшаног ангажовања на европском 
тржишту приликом добијања послова везаних за производњу лепљених 
конструкцијских делова уз квалификован и сертификован процес лепљења. 
Доказивање квалитета кроз сертификат за процес квалификоване 
производње лепљених конструкцијских делова недвосмислено значи и 
повећавање конкурентности предузећа која се баве машинском струком. 
 
Предавања на семинару су била фокусирана на ширу проблематику 
лепљења, а посебна пажња је била посвећена овим темама: 



 
- врсте лепкова и хемија                                               
- менаџмент лепљења 
- сертификација процеса 

лепљења 
- квалификација особља 

лепљења 
- апликације и технологија 

лепљења 
- испитивање лепљених спојева  

 
Тренутно је у области лепљења важан сегмент лепљење шинских возила, 
као и лепљење у аутомобилској и авионској индустрији. Из тог разлога је 
током семинара посебна пажња посвећена и норми „DIN 6701“ – лепљење 
шинских возила и њихових делова, као и систему едукације особља за област 
лепљења на основу смерница „EWF“. 
 
Наш циљ је да бригу о својим клијентима искажемо тако што ћемо им 
помоћи да квалификују потребно особље и да сертификују квалитет 
производње лепљених спојева. Желимо да својим клијентима да истакнемо 
да сертификације и квалификације нису битне само због повећања 
квалитета производног процеса, али је то и једна од основних претпоставки 
за повећање конкурентности предузећа, као и за добијање исплативих 
послова од иностраних наручилаца. 
 
SVV Praha s.r.o. поред осталог припрема и наставак својих активности у 
Србији са стручним фокусирањем на лепљење у машинству. Од осталих 
актвности чију реализацију планирамо у 2016. години издвајамо: 

- одржавање квалификационих курсева за особље лепљења „EAB“ и 
„EAS“, на српском језику у Београду, 

- отварање контакт-центра у Београду за све оне који су 
заинтересовани за сертификације, консултације и саветовање.  

- одржавање стручног семинара на 60. јубиларном сајму технике и 
техничких достигнућа у Београду. 

Актуелне информације на српском језику о нашим активностима можете 
увек да пронађете на нашем сајту: www.svv.cz/serbia . 
 
За сва питања, евентуалне примедбе и сугестије на српском језику смо Вам 
на располагању преко следећих контаката:  
телефон: 00420 604 899 192, 
e-mail: tylova@svv.cz    
 
У име организатора семинара захваљујемо Амбасади Чешке Републике у 
Београду за гостопримство и подршку, а свим учесницима семинара на 
пажњи, интересовању, као и за активну и стимулативну атмосферу током 
скупа. 
 
Радујемо се следећем сусрету са Вама. 
Запослени Центра лепљење Брнo, SVV Praha s.r.o. 

http://www.svv.cz/serbia
mailto:tylova@svv.cz

