
 На основу члана 13. став 1. Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 9. Закона о 
изменама и допунама Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 46/15), као и члана 49. став 11. 
Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, бр. 06/11), директор Института за 
стандардизацију Србије доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних докумената 

I 

У следећим ужим областима, односно за следеће предмете стандардизације донoсе сe наведени српски 
стандарди и сродни документи и истовремено се повлаче одговарајући раније објављени: 

1. Радиографска опрема 

 Доноси се SRPS EN 61223-3-4 (sr), Вредновање и редовна испитивања у медицинским одељењима за 
визуелизацију слике – Део 3-4: Пријемна испитивања – Перформансе визуелизације слике стоматолошких 
рендген-апарата; 
 повлачи се SRPS IEC 61223-3-4:2002 (sr), Вредновање и редовна испитивања у медицинским одељењима за 
визуелизацију слике – Део 3-4: Пријемна испитивања – Перформансе визуелизације слике стоматолошких 
рендген-апарата. 

2. Испитивање животне средине 

 Доноси се SRPS EN 60068-1 (sr), Испитивање утицаја околине – Део 1: Опште одредбе и смернице; 
повлаче се: 
 SRPS IEC 60068-1:1992 (sr), Испитивање утицаја околине – Део 1: Опште одредбе и смернице; 
 SRPS IEC 60068-1:1992/A1:2012 (sr), Испитивање утицаја околине – Део 1: Опште одредбе и смернице – Измена 1. 

3. Друштвена безбедност 

1) Доноси се SRPS ISO 31000 (sr), Менаџмент ризиком – Принципи и смернице; 
 повлачи се SRPS ISO 31000:2010 (en), Менаџмент ризиком – Принципи и упутства. 
2) Доноси се SRPS ISO Guide 73 (sr), Менаџмент ризиком – Речник; 
 повлачи се SRPS ISO/IEC Uputstvo 73:2004 (sr), Менаџмент ризиком – Речник – Смернице за коришћење у 
стандардима. 

4. Помоћна средства за инвалидна и хендикепирана лица 

 Доноси се SRPS EN 12182 (en), Помоћни производи са особе са инвалидитетом – Општи захтеви и методе 
испитивања; 
 повлачи се SRPS EN 12182:2008 (en), Техничка помоћна средства за инвалидна лица – Општи захтеви и 
методе испитивања. 

5. Опрема за анестезију, заштиту органа за дисање и реанимацију 

 Доноси се SRPS EN ISO 5356-1 (en), Опрема за анестезију и респираторна опрема – Конични конектори – 
Део 1: Конуси и прикључци; 
 повлачи се SRPS EN ISO 5356-1:2011 (en), Опрема за анестезију и респираторна опрема – Конични 
конектори – Део 1: Утикачи и утичнице. 

6. Прва помоћ 

1) Доноси се SRPS EN 1865-2 (en), Опрема за поступање са пацијентом која се користи у друмским 
амбулантним возилима – Део 2: Хидраулична носила; 
 повлачи се SRPS EN 1865-2:2012 (en), Опрема за негу пацијената која се употребљава у друмским 
амбулантним возилима – Део 2: Носила са погоном. 
2) Доноси се SRPS EN 1865-3 (en), Опрема за поступање са пацијентом која се користи у друмским 
амбулантним возилима – Део 3: Носила специјалне намене; 
 повлачи се SRPS EN 1865-3:2014 (en), Опрема за поступање са пацијентом која се користи у друмским 
амбулантним возилима – Део 3: Носила специјалне намене. 

7. Шприцеви, игле, катетери 

1) Доноси се SRPS EN ISO 11070 (en), Стерилни интраваскуларни уводници, дилататори и жице водичи за 
једнократну употребу; 
 повлачи се SRPS EN ISO 11070:2011 (en), Делови за увођење стерилних интраваскуларних катетера за 
једнократну употребу. 
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2) Доноси се SRPS EN ISO 11608-1 (en), Инјекциони системи са иглом за медицинску употребу – Захтеви и 
методе испитивања – Део 1: Инјекциони системи са иглом; 
 повлачи се SRPS EN ISO 11608-1:2014 (en), Инјекциони системи са иглом за медицинску употребу – Захтеви 
и методе испитивања – Део 1: Инјекциони системи са иглом. 

8. Медицинска опрема уопште 

 Доноси се SRPS EN ISO 15378 (en), Материјали за примарно паковање медицинских производа – Посебни 
захтеви за примену ISO 9001:2008, са посебним освртом на добру произвођачку праксу (GPM); 
 повлачи се SRPS EN ISO 15378:2008 (en), Материјали за примарно паковање медицинских производа – 
Посебни услови за примену ISO 9001:2000, са посебним освртом на добру произвођачку праксу (GPM). 

9. Геотекстил 

 Доноси се SRPS CEN/TS 14417 (en), Геосинтетичке баријере – Метода испитивања за одређивање утицаја 
циклуса влажење–сушење на пропусност глинених геосинтетичких баријера; 
 повлачи се SRPS CEN/TS 14417:2009 (en), Геосинтетичке баријере – Метода испитивања за одређивање 
утицаја циклуса влажење–сушење на пермеабилност глинених геосинтетичких баријера. 

10. Санитарне инсталације 

 Доноси се SRPS EN 14055 (en), Водокотлићи за испирање WC шоља и писоара; 
 повлачи се SRPS EN 14055:2014 (en), Водокотлићи за испирање WC шоља и писоара. 

11. Жита, махуњаче и производи који потичу од жита и махуњача 

1) Доноси се SRPS EN 15948 (en), Жита – Одређивање влаге и протеина – Метода блиске инфрацрвене 
спектроскопије у целим зрнима; 
 повлачи се SRPS EN 15948:2012 (en), Жита – Одређивање влаге и протеина целих зрна – Метода блиске 
инфрацрвене спектроскопије. 
2) Доноси се SRPS EN ISO 5527 (en), Жита – Речник; 
 повлачи се SRPS ISO 5527:2013 (en), Жита – Речник. 

12. Сензорске анализе 

1) Доноси се SRPS EN ISO 5492 (sr), Сензорске анализе – Речник; 
 повлачи се SRPS EN ISO 5492:2012 (en), Сензорске анализе – Речник. 
2) Доноси се SRPS EN ISO 8589 (sr), Сензорске анализе – Опште упутство за пројектовање просторија за 
испитивање; 
 повлачи се SRPS EN ISO 8589:2012 (en), Сензорске анализе – Опште упутство за пројектовање просторија за 
испитивање. 

13. Течна горива 

 Доноси се SRPS EN 14275 (sr), Горива за моторна возила – Оцењивање квалитета бензина и дизел-горива – 
Узимање узорака горива из пумпних аутомата на малопродајним станицама и сопственим (интерним) станицама; 
 повлачи се SRPS EN 14275:2005 (sr), Горива за моторна возила – Оцењивање квалитета бензина и дизел-горива – 
Узимање узорака горива из пумпних аутомата на бензинским станицама и комерцијалним (интерним) станицама. 

14. Хидраулични флуиди 

 Доноси се SRPS EN ISO 12922 (sr), Мазива, индустријска уља и сродни производи (класа L) – Фамилија H 
(хидраулични системи) – Спецификације за хидрауличне флуиде категорија HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU; 
 повлачи се SRPS EN ISO 12922:2012 (en), Мазива, индустријска уља и сродни производи (класа L) – 
Фамилија H (хидраулични системи) – Спецификације за категорије HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU. 

15. Обрада површине и наношење превлаке 

1) Доноси се SRPS EN 13523-15 (en), Метали на које је превлака нанета системом намотаја – Методе 
испитивања – Део 15: Метамерија; 
 повлачи се SRPS EN 13523-15:2008 (en), Метали који су заштићени поступком „coil coating” – Методе 
испитивања – Део 15: Метамерија. 
2) Доноси се SRPS EN 13523-23 (en), Метали на које је превлака нанета системом намотаја – Методе 
испитивања – Део 23: Отпорност на влажне атмосфере које садрже сумпор-диоксид; 
 повлачи се SRPS EN 13523-23:2008 (en), Метали који су заштићени поступком „coil coating” – Методе 
испитивања – Део 23: Стабилност боје у влажним атмосферама које садрже сумпор-диоксид. 



 3

3) Доноси се SRPS EN ISO 4524-3 (sr), Металне превлаке – Методе испитивања електролитичких превлака 
злата и легура злата – Део 3: Електрографска испитивања порозности; 
 повлачи се SRPS ISO 4524-3:1992 (sr), Металне превлаке – Методе испитивања електролитичких превлака 
злата и легура злата – Део 3: Електрографска испитивања порозности. 
4) Доноси се SRPS EN ISO 4528 (en), Емајли (завршне обраде) – Упутство за избор метода испитивања 
емајлираних површина производа; 
 повлачи се SRPS EN ISO 4528:2010 (en), Емајли (завршна обрада) – Избор метода испитивања за емајлиране 
делове површине производа. 
5) Доноси се SRPS EN ISO 14919 (en), Термичко распршивање – Жице, шипке и плетене жице за пламено и 
електролучно распршивање – Класификација – Технички услови испоруке; 
 повлачи се SRPS EN ISO 14919:2010 (en), Термичко распршивање – Жице, шипке и плетене жице за пламено 
и електролучно распршивање – Класификација – Технички услови испоруке. 
6) Доноси се SRPS EN ISO 14920 (en), Термичко распршивање – Распршивање и стапање легура које садрже топитељ; 
 повлачи се SRPS EN ISO 14920:2010 (en), Термичко распршивање – Распршивање и стапање легура које 
садрже топитељ. 
7) Доноси се SRPS ISO 4524-2 (en), Металне превлаке – Методе испитивања електролитичких превлака злата и 
легура злата – Део 2: Испитивања утицаја околине помоћу смеше проточног гаса (MFG); 
 повлачи се SRPS ISO 4524-2:1992 (sr), Металне превлаке – Методе испитивања електролитичких превлака 
злата и легура злата – Део 2: Испитивања утицаја околине. 
8) Доноси се SRPS ISO 9587 (sr), Металне и друге неорганске превлаке – Претходна обрада гвожђа или челика 
ради смањења ризика од водоничне кртости; 
 повлачи се SRPS ISO 9587:2004 (sr), Металне и друге неорганске превлаке – Претходна обрада гвожђа или 
челика ради смањења ризика од водоничне кртости. 
9) Доноси се SRPS ISO 9588 (sr), Металне и друге неорганске превлаке – Обрада гвожђа или челика после 
наношења превлаке ради смањења ризика од водоничне кртости; 
 повлачи се SRPS ISO 9588:2004 (sr), Металне и друге неорганске превлаке – Обрада гвожђа или челика после 
наношења превлаке ради смањења ризика од водоничне кртости. 

16. Боје и лакови 

1) Доноси се SRPS H.C8.990 (en), Стандардна метода за испитивање воде у бојама и материјалима за боје 
методом по Карлу Фишеру; 
 повлачи се SRPS H.C8.990:2012 (en), Стандардна метода за одређивање воде у бојама и материјалима за боје 
по Карлу Фишеру. 
2) Доноси се SRPS H.C8.991 (en), Стандардна метода испитивања садржаја воде у превлакама директним 
убризгавањем у гасни хроматограф; 
 повлачи се SRPS H.C8.991:2012 (en), Стандардна метода за одређивање садржаја воде у превлакама 
директним убризгавањем у гасни хроматограф. 
3) Доноси се SRPS EN ISO 1524 (sr), Боје, лакови и штампарске боје – Одређивање финоће млива; 
 повлачи се SRPS EN ISO 1524:2007 (sr), Боје, лакови и штампарске боје – Одређивање финоће млива. 
4) Доноси се SRPS EN ISO 2812-3 (sr), Боје и лакови – Одређивање отпорности на течности – Део 3: Метода 
помоћу апсорпционог средства; 
 повлачи се SRPS EN ISO 2812-3:2010 (sr), Боје и лакови – Одређивање отпорности према течностима – Део 3: 
Метода помоћу апсорпционог средства. 
5) Доноси се SRPS EN ISO 3233-3 (en), Боје и лакови – Одређивање запреминске фракције неиспарљивих материја – 
Део 3: Одређивање израчунавањем на основу садржаја неиспарљивих материја одређеног у складу са ISO 3251, 
густине материјала за превлаку и густине растварача у материјалу за превлаку; 
 повлачи се SRPS EN ISO 23811:2011 (en), Боје и лакови – Одређивање запреминског процента неиспарљивих 
материја мерењем садржаја неиспарљивих материја и густине материјала за превлачење и израчунавање 
теоретске издашности. 
6) Доноси се SRPS EN ISO 4628-8 (sr), Боје и лакови – Вредновање деградације превлака – Означавање 
количине и величине недостатака и интензитета равномерних промена изгледа – Део 8: Оцењивање степена 
љуштења и степена корозије око прореза или другог вештачког недостатка; 
 повлачи се SRPS EN ISO 4628-8:2008 (sr), Боје и лакови – Вредновање деградације превлака – Означавање 
количине и величине недостатака и интензитета равномерних промена изгледа – Део 8: Оцењивање степена 
љуштења и степена корозије око прореза. 

17. Корозија метала 

1) Доноси се SRPS EN ISO 6509-1 (en), Корозија метала и легура – Одређивање отпорности легура бакра са 
цинком на децинковање – Део 1: Метода испитивања; 
 повлачи се SRPS EN ISO 6509:2013 (en), Корозија метала и легура – Одређивање отпорности месинга према 
децинковању. 
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2) Доноси се SRPS EN ISO 16701 (en), Корозија метала и легура – Корозија у вештачким атмосферама – 
Убрзано испитивање корозије излагањем контролисаним циклусима влажења и повременог распршивања 
раствора соли; 
 повлачи се SRPS EN ISO 16701:2012 (en), Корозија метала и легура – Корозија у вештачким атмосферама – 
Убрзано испитивање корозије излагањем контролисаним циклусима влажења и повременог распршивања 
раствора соли. 

18. Оптика и оптичка мерења 

1) Доноси се SRPS H.C8.995 (en), Стандардна метода за израчунавање индекса жутила и белине из 
инструментално измерених координата боје; 
 повлачи се SRPS H.C8.995:2013 (en), Стандардна метода за израчунавање индекса жутила и белине из 
инструментално измерених координата боје. 

19. Бакар и легуре бакра 

1) Доноси се SRPS EN 12420 (en), Бакар и легуре бакра – Отковци; 
 повлачи се SRPS EN 12420:2008 (en), Бакар и легуре бакра – Отковци. 
2) Доноси се SRPS EN 15063-1 (en), Бакар и легуре бакра – Одређивање главних састојака и примеса 
дисперзивном рендгенском флуоресцентном спектрометријом (XRF) – Део 1: Смернице за рутинску методу; 
 повлачи се SRPS EN 15063-1:2011 (en), Бакар и легуре бакра – Одређивање главних састојака и примеса 
дисперзивном рендгенском флуоресцентном спектрометријом (XRF) – Део 1: Смернице за рутинску методу. 

20. Методе хемијске анализе гвожђа и челика 

 Доноси се SRPS EN 10036 (sr), Хемијска анализа гвожђа и челика – Одређивање укупног садржаја угљеника 
у гвожђу и челику – Гравиметријска метода после сагоревања у струји кисеоника; 
 повлачи се SRPS EN 10036:2011 (en), Хемијска анализа гвожђа и челика – Одређивање укупног угљеника у 
гвожђу и челику – Гравиметријска метода после сагоревања у струји кисеоника. 

21. Поступак заваривања 

 Доноси се SRPS EN ISO 9606-1 (sr), Квалификационо испитивање заваривача – Заваривање топљењем – Део 1: 
Челици; 
повлаче се: 
 SRPS EN 287-1:2012 (en), Испит за квалификацију заваривача – Заваривање топљењем – Део 1: Челици; 
 SRPS EN ISO 9606-1:2014 (en), Квалификационо испитивање заваривача – Заваривање топљењем – Део 1: 
Челици. 

22. Заварени спојеви 

1) Доноси се SRPS EN 14700 (en), Потрошни материјали за заваривање – Потрошни материјали за тврдо 
наваривање; 
 повлачи се SRPS EN 14700:2011 (en), Потрошни материјали за заваривање – Потрошни материјали за тврдо 
наваривање. 
2) Доноси се SRPS EN ISO 5817 (en), Заваривање – Спојеви заварени топљењем на челику, никлу, титану и 
њиховим легурама (искључујући заваривање снопом) – Нивои квалитета неправилности; 
 повлачи се SRPS EN ISO 5817:2008 (en), Заваривање – Заварени спојеви топљењем на челику, никлу, титану 
и њиховим легурама (не обухвата заваривање снопом) – Нивои квалитета неправилности. 
3) Доноси се SRPS EN ISO 5826 (en), Опрема за електроотпорно заваривање – Трансформатори – Опште 
спецификације применљиве за све трансформаторе; 
 повлачи се SRPS EN ISO 5826:2011 (en), Опрема за електроотпорно заваривање – Трансформатори – Опште 
спецификације применљиве за све трансформаторе. 
4) Доноси се SRPS EN ISO 9453 (en), Легуре за меке лемове – Хемијски састави и облици; 
 повлачи се SRPS EN ISO 9453:2008 (en), Легуре за меке лемове – Хемијски састави и облици. 
5) Доноси се SRPS EN ISO 9455-5 (en), Топитељи за меко лемљење – Методе испитивања – Део 5: Испитивање 
преко бакарног огледала; 
 повлачи се SRPS EN 29455-5:2011 (en), Топитељи за меко лемљење – Методе испитивања – Део 5: 
Испитивање преко бакарног огледала. 
6) Доноси се SRPS EN ISO 10447 (en), Електроотпорно заваривање – Испитивање љуштењем и резањем длетом 
тачкасто и брадавичасто заварених спојева; 
 повлачи се SRPS EN ISO 10447:2011 (en), Електроотпорно заваривање – Испитивање љуштењем и резањем 
длетом тачкасто и брадавичасто заварених спојева. 
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7) Доноси се SRPS EN ISO 14114 (en), Опрема за гасно заваривање – Системи за снабдевање ацетиленом за 
заваривање, резање и сродне поступке – Општи захтеви; 
 повлачи се SRPS EN ISO 14114:2012 (en), Опрема за гасно заваривање – Системи за снабдевање ацетиленом 
за заваривање, резање и сродне поступке – Општи захтеви. 
8) Доноси се SRPS EN ISO 14323 (en), Електроотпорно заваривање – Испитивање разарањем – Мере епрувета и 
процедура за ударно испитивање смицањем и попречним затезањем електроотпорно-тачкастих и испупчено- 
-брадавичастих заварених спојева; 
 повлачи се SRPS EN ISO 14323:2011 (en), Електроотпорно тачкасто и брадавичасто заваривање – 
Испитивање са разарањем – Мере епрувете и процедура за ударно испитивање смицањем и попречним затезањем. 
9) Доноси се SRPS EN ISO 14373 (en), Електроотпорно заваривање – Процедура за тачкасто заваривање 
нискоугљеничних челика са превлаком и без ње; 
 повлачи се SRPS EN ISO 14373:2011 (en), Електроотпорно заваривање – Процедура за тачкасто заваривање 
нискоугљеничних челика са превлаком и без ње. 
10) Доноси се SRPS EN ISO 14555 (en), Заваривање – Електролучно заваривање вијака на металним 
материјалима; 
 повлачи се SRPS EN ISO 14555:2008 (en), Заваривање – Електролучно заваривање вијака на металним 
материјалима. 
11) Доноси се SRPS EN ISO 15614-12 (en), Спецификација и квалификација технологије заваривања металних 
материјала – Квалификација технологије заваривања – Део 12: Тачкасто, шавно и брадавичасто заваривање; 
 повлачи се SRPS EN ISO 15614-12:2008 (en), Спецификација и квалификација технологије заваривања 
металних материјала – Квалификација технологије заваривања – Део 12: Тачкасто, шавно и брадавичасто 
заваривање. 
12) Доноси се SRPS EN ISO 25980 (en), Здравље и безбедност при заваривању и сродним поступцима – 
Провидни паравани, траке и заклони за електролучне поступке заваривања; 
 повлачи се SRPS EN 1598:2012 (en), Здравље и безбедност у заваривању и сродним поступцима – Прозирни 
паравани, наочари и стакла за електролучне поступке заваривања. 

23. Техничка документација за производ 

1) Доноси се SRPS EN ISO 3098-1 (en), Техничка документација производа – Техничко писмо – Део 1: Општи 
захтеви; 
 повлачи се SRPS EN ISO 3098-0:2011 (en), Техничка документација производа – Техничко писмо – Део 0: 
Општи захтеви. 
2) Доносе се: 
 SRPS EN ISO 10628-1 (en), Дијаграми за хемијску и петрохемијску индустрију – Део 1: Спецификација 
дијаграма; 
 SRPS EN ISO 10628-2 (en), Дијаграми за хемијску и петрохемијску индустрију – Део 2: Графички симболи; 
 повлачи се SRPS EN ISO 10628:2012 (en), Дијаграми тока за процесна постројења – Основни принципи. 

24. Цртежи у машинству 

 Доноси се SRPS EN ISO 2692 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Геометријско 
прописивање толеранција – Захтев за максимум материјала (MMR), захтев за минимум материјала (LMR) и 
захтев за реципроцитет (RPR); 
 повлачи се SRPS EN ISO 2692:2013 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Геометријска 
толеранција – Захтеви за максимум материјала (MMR), захтеви за минимум материјала (LMR) и захтеви за 
реципроцитет (RPR). 

25. Линеарна и угаона мерења уопште 

1) Доносе се: 
 SRPS EN ISO 2538-1 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Клинови – Део 1: Серија углова и 
нагиба; 
 SRPS EN ISO 2538-2 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Клинови – Део 2: Димензионисање 
и прописивање толеранција; 
 повлачи се SRPS ISO 2538:2005 (sr), Геометријска спецификација производа (GPS) – Низови углова и нагиба 
призама. 
2) Доноси се SRPS EN ISO 14638 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Матрица модела; 
 повлачи се SRPS CR ISO 14638:2013 (en), Геометријска спецификација производа – Мастер план. 
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II 

У следећим ужим областима, односно за следеће предмете стандардизације доносе се наведени српски 
стандарди и сродни документи: 

1. Електроенергетика (речници) 

 SRPS IEC 60050-448 (sr), Међународни електротехнички речник – Поглавље 448: Заштита 
електроенергетског система. 

2. Флуоресцентне сијалице – сијалице са пражњењем 

 SRPS EN 62560:2013/A1 (en), Сијалице са светлећим диодама и уграђеним предспојним уређајем за опште 
осветљење за напон > 50 V – Спецификације за безбедност – Измена 1. 

3. Запаљивост и понашање материјала и производа при горењу 

 SRPS EN 60695-11-20 (en), Испитивање опасности од пожара – Део 11-20: Испитни пламенови – Методе 
испитивања пламеном снаге 500 W. 

4. Даљинско управљање и телекомуникационе везе по водовима високог напона 

1) SRPS EN 61970-301 (en), Апликациони програмски интерфејс за системе за управљање електроенергетским 
системом (EMS-API) – Део 301: Основа заједничког информационог модела (CIM); 
2) SRPS EN 61970-452 (en), Апликациони програмски интерфејс за системе за управљање електроенергетским 
системом (EMS-API) – Део 452: CIM профили статичког модела система за пренос електричне енергије; 
3) SRPS EN 62325-451-4 (en), Оквир за комуникације на тржишту електричном енергијом – Део 451-4: Пословни 
процес за договор и усклађивање, контекстуални модел и модел здруживања информација за европско тржиште; 
4) SRPS EN 62325-451-5 (en), Оквир за комуникације на тржишту електричном енергијом – Део 451-5: 
Пословни процес за изјаву о проблему и захтеву за статус, контекстуални модел и модел здруживања 
информација за европско тржиште. 

5. Идентификационе картице 

1) SRPS EN 1545-1 (en), Системи идентификационих картица – Апликације у копненом транспорту – Део 1: 
Основни типови података, опште листе кодова и општи елементи података; 
2) SRPS EN 1545-2 (en), Системи идентификационих картица – Апликације у копненом транспорту – Део 2: 
Елементи података и листе кодова који се односе на плаћање транспорта и путовања. 

6. Електронска опрема за мерење 

1) SRPS EN 61010-2-051 (en), Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и 
лабораторијско коришћење – Део 2-051: Посебни захтеви за лабораторијске уређаје и опрему за мућење и мешање; 
2) SRPS EN 61010-2-061 (en), Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и 
лабораторијско коришћење – Део 2-061: Посебни захтеви за лабораторијске атомске спектрометре са термичком 
атомизацијом и јонизацијом. 

7. Специјални производи црне металургије за електротехнику 

1) SRPS EN 60404-5 (en), Магнетни материјали – Део 5: Материјали од сталних магнета (магнетно тврди) – 
Методе мерења магнетних својстава; 
2) SRPS EN 60404-8-1 (en), Магнетни материјали – Део 8-1: Спецификације за појединачне материјале – 
Магнетно тврди материјали. 

8. Општи стандарди из области електронике и телекомуникација 

1) SRPS EN 55014-2 (en), Електромагнетска компатибилност – Захтеви за електричне апарате за домаћинство, 
електричне алате и сличне уређаје – Део 2: Имуност – Стандард за фамилију производа; 
2) SRPS EN 55015:2014/A1 (en), Границе и методе мерења карактеристика радио-сметњи код електричних 
светиљки и сличних уређаја – Измена 1; 
3) SRPS EN 55024:2011/A1 (en), Уређаји информационе технологије – Карактеристике имуности – Границе и 
методе мерења – Измена 1. 

9. Водови, инсталације и таласоводи 

1) SRPS EN 50491-2:2011/A1 (en), Општи захтеви за електронске системе за куће и зграде (HBES) и 
аутоматизацију и контролне системе у зградама (BACS) – Део 2: Услови окружења – Измена 1; 
2) SRPS EN 50600-2-3 (en), Информационe технологијe – Објекти и инфраструктура у центрима података – Део 2-3: 
Контрола услова околине. 
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10. Локалне рачунарске мреже 

 SRPS EN 50174-1:2010/A2 (en), Информациона технологија – Инсталисање кабловских склопова – Део 1: 
Спецификација инсталисања и обезбеђење квалитета – Измена 2. 

11. Електромагнетска компатибилност између електричне опреме, укључујући и мреже 

1) SRPS EN 61000-4-30 (en), Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 4-30: Технике испитивања и 
мерења – Методе мерења квалитета напајања; 
2) SRPS EN 61000-6-7 (en), Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 6-7: Генерички стандарди – 
Захтеви за имуност за опрему за коју је предвиђено да обавља функције у системима који се односе на безбедност 
(сигурност функционисања) у индустријским окружењима. 

12. Помоћна средства за инвалидна и хендикепирана лица 

1) SRPS EN 12183 (en), Инвалидска колица на ручни погон – Захтеви и методе испитивања; 
2) SRPS EN 12184 (en), Инвалидска колица на електрични погон, скутери и њихови пуњачи – Захтеви и методе 
испитивања. 

13. Болничка опрема 

1) SRPS EN 455-2 (en), Медицинске рукавице за једнократну употребу – Део 2: Захтеви и испитивање физичких 
особина; 
2) SRPS EN 455-3 (en), Медицинске рукавице за једнократну употребу – Део 3: Захтеви и испитивања за 
биолошко вредновање; 
3) SRPS EN 16442 (en), Контролисана средина у простору за чување дезинфикованих термолабилних 
ендоскопа. 

14. Опрема за анестезију, заштиту органа за дисање и реанимацију 

1) SRPS EN ISO 5359 (en), Опрема за анестезију и респираторна опрема – Склопови црева ниског притиска за 
употребу са медицинским гасовима; 
2) SRPS EN ISO 5367 (en), Опрема за анестезију и респираторна опрема – Сетови за дисање и конектори. 

15. Прва помоћ 

 SRPS EN 1865-1 (en), Опрема за поступање са пацијентом која се користи у друмским амбулантним 
возилима – Део 1: Општи системи носила и опреме за поступање са пацијентима. 

16. Медицинске науке и заштита здравља уопште 

 SRPS EN 16372 (en), Услуге естетске хирургије. 

17. Хемикалије за дезинфекцију у индустрији и домаћинству 

1) SRPS EN 13697 (en), Хемијска дезинфекциона средства и антисептици – Квантитативно испитивање на 
непорозној површини за вредновање бактерицидног и/или фунгицидног дејства хемијских дезинфекционих 
средстава која се употребљавају у области прехране, индустрије, домаћинства и у установама – Метода 
испитивања и захтеви без механичког деловања (фаза 2, корак 2); 
2) SRPS EN 16438 (en), Хемијска дезинфекциона средства и антисептици – Квантитативно испитивање 
површине за вредновање фунгицидног деловања или деловања на квасце хемијских дезинфекционих средстава и 
антисептика који се користе у области ветерине на непорозним површинама без механичког деловања – Методе 
испитивања (фаза 2, корак 2). 

18. Контрола рађања, механичка контрацептивна средства 

 SRPS EN ISO 7439 (en), Интраутерина контрацептивна средства са улошком од бакра – Захтеви и 
испитивања. 

19. Геологија, метеорологија, хидрологија 

 SRPS ISO 21413 (en), Ручне методе мерења нивоа подземне воде у бунару. 

20. Вода из природних извора 

 SRPS EN 14968 (en), Семантика при размени података о подземним водама. 

21. Протицање у отвореним каналима 

 SRPS EN ISO 18365 (en), Хидрометрија – Избор локације, успостављање и рад мерне станице. 



 8

22. Микробиологија хране 

 SRPS ISO 4831 (en), Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за откривање и 
одређивање броја колиформних бактерија – Техника највероватнијег броја. 

23. Млеко и прерађени производи од млека 

 SRPS EN ISO 16297 (en), Млеко – Број бактерија – Протокол за процену алтернативних метода. 

24. Жита, махуњаче и производи који потичу од жита и махуњача 

1) SRPS EN ISO 17715 (en), Пшенично брашно (Triticum aestivum L.) – Амперометријска метода мерења 
оштећења скроба; 
2) SRPS EN ISO 17718 (en), Интегрално и пшенично брашно (Triticum aestivum L.) – Одређивање реолошког 
понашања као функције мешања и повећања температуре. 

25. Корозија метала 

1) SRPS EN ISO 7539-10 (en), Корозија метала и легура – Испитивање напонске корозије – Део 10: Метода 
обрнутог U-савијања; 
2) SRPS EN ISO 7539-11 (en), Корозија метала и легура – Испитивање напонске корозије – Део 11: Смернице за 
испитивање отпорности метала и легура на водоничну кртост и појаву прслина под дејством водоника. 

26. Бакар и легуре бакра 

 SRPS EN 15703-2 (en), Бакар и легуре бакра – Део 2: Одређивање садржаја мангана – Метода пламене 
атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS). 

27. Методе хемијске анализе гвожђа и челика 

 SRPS ISO 2599 (sr), Руде гвожђа – Одређивање садржаја фосфора – Волуметријска метода. 

28. Заварени спојеви 

1) SRPS CEN ISO/TR 14745 (en), Заваривање – Параметри термичке обраде после заваривања челика; 
2) SRPS CEN ISO/TR 16060 (en), Испитивање разарањем заварених спојева металних материјала – Средства за 
нагризање за макроскопско и микроскопско испитивање. 

29. Својства површина 

1) SRPS EN ISO 16610-1 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Филтрација – Део 1: Преглед и 
основни појмови; 
2) SRPS EN ISO 16610-20 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Филтрација – Део 20: Филтери 
линеарних профила: основни појмови; 
3) SRPS EN ISO 16610-29 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Филтрација – Део 29: Филтери 
линеарних профила: мала таласања описана сплајновима; 
4) SRPS EN ISO 16610-71 (en), Геометријске спецификације производа (GPS) – Филтрација – Део 71: Груби 
филтери подручја: Гаусови регресиони филтери. 

30. Примена информационе технологије у транспорту и трговини 

1) SRPS CEN/TS 16157-4 (en), Интелигентни транспортни системи – Спецификације за размену података DATEX II 
при управљању саобраћајем и размену информација – Део 4: Знакови са изменљивим садржајем порука (VMS); 
2) SRPS CEN/TS 16157-5 (en), Интелигентни транспортни системи – Спецификације за размену података DATEX II 
при управљању саобраћајем и размену информација – Део 5: Објављивање измерених и обрађених података. 

III 

У следећим ужим областима, односно за следеће предмете стандардизације повлаче се наведени српски 
стандарди и сродни документи: 

1. Стоматологија 

 SRPS EN ISO 7494-1:2013 (en), Стоматологија – Стоматолошка радна места – Део 1: Општи захтеви и методе 
испитивања. 

2. Физичка својства земљишта 

1) SRPS U.B1.021:1994 (sr), Геомеханичка испитивања – Одређивање групног индекса тла; 
2) SRPS U.B1.038:1997 (sr), Геомеханичка испитивања – Одређивање односа влажности и суве запреминске 
масе тла. 
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3. Керамичке плочице 

 SRPS B.D1.008:1997 (sr), Синтероване керамичке кровне плоче – Технички услови. 

4. Обрада површине и наношење превлаке 

 SRPS C.T7.100:1984 (sr), Заштита од корозије – Металне превлаке и превлаке које се образују од основног 
метала или метала превлаке у одговарајућем поступку – Дефиниције и означавање. 

5. Боје и лакови 

1) SRPS ISO 7724-1:2012 (en), Боје и лакови – Колориметрија – Део 1: Принципи; 
2) SRPS ISO 7724-2:2012 (en), Боје и лакови – Колориметрија – Део 2: Мерење обојења; 
3) SRPS ISO 7724-3:2012 (en), Боје и лакови – Колориметрија – Део 3: Израчунавање разлика обојења. 

IV 

1. Донесени српски стандарди и сродни документи из поглавља I и II овог решења објављени су у посебном 
издању Института за стандардизацију Србије. 

2. Скраћенице наведене уз ознаке српских стандарда и сродних докумената у овом решењу имају следећа 
значења: (sr) – издање на српском језику, (en) – издање на енглеском језику, (sr, en), – двојезично издање на 
српском и енглеском језику, (en, fr) – двојезично издање на енглеском и француском језику. 

3. Ово решење, као и информацију о доношењу и повлачењу срспких стандарда и сродних докумената са 
датумом доношења и бројем овог решења објавити у гласилу Института „ИСС информације” и на интернет 
страници Института. 

Р. бр. 2787/51-51-02/2015 ДИРЕКТОР 
од 30. септембра 2015. године 
 Мр Иван Крстић, с. р. 
 
 
 


