
 
 На основу члана 13. Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 46/15), као и члана 67. 
став 1. тачка 15) Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, бр. 29/2017), в.д. директора 
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. Енергетска ефикасност 
 Доноси се SRPS EN ISO 50001 (en), Системи менаџмента енергијом – Захтеви са упутством за коришћење 
 повлачи се SRPS EN ISO 50001:2012 (sr), Системи менаџмента енергијом – Захтеви са упутством за коришћење 

II 
 У следећим ужим областима, односно за следеће предмете стандардизације доносе се наведени српски 
стандарди и сродни документи: 
1. Сеизмичка заштита и заштита од вибрација 
 SRPS EN 1998-1 (sr), Еврокод 8: Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 1: Општа правила, 

сеизмичка дејства и правила за зграде 

2. Опрема за заштиту 
 SRPS EN 352-3 (sr), Штитници за слух – Општи захтеви – Део 3: Наушници причвршћени за индустријски 

заштитни шлем 

III 
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. 
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