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ПРОГРАМ РАДА
ISS/KS M096
ДИЗАЛИЦЕ

Овај програм рада донет је на седници Kомисије која је одржана 31. 5. 2013. године, а одобрио га је
Стручни савет за опште области стандардизације на седници одржаној 05.07. 2013. године.

1

Увод

У CEN- у од укупно 32 eвропска стандарда из области дизалица, 28 су на листи хармонизованих
стандарда која прати Директиву за машине, а која је у Србији транспонована у Правилник о
безбедности машина. Следствено томе, поменути стандарди се налазе на листи стандарда која прати
Правилник о безбедности машина као српски стандарди настали преузимањем хармонизованих
стандарда. Применом ових стандарда се олакшава испуњење битних захтева Директиве, односно
Правилника. Гледано на дужи рок, ови стандарди помажу у развоју јединственог eвропског тржишта.
Прогресивним увођењем у употребу ових стандарда директно се утиче на позитивне ефекте по
здравље и безбедност.
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Пословно окружење
2.1 Опште

Следећа политичка, економска, техничка, контролна, законодавна, друштвена и/или међународна
динамика описује и задаје радно окружење индустријског сектора, производа, материјала,
дисциплина, или пракси које се односе на предмет и подручје рада ове комисије и могу имати
значајан утицај на спровођење развоја важних стандарда, као и на садржај резултујућег стандарда.
У раду Комисије М096 учествују представници из привреде, универзитета и друштвених
организација.
2.2

Квантитативни показатељи пословног окружења

Следећи списак квантитативних показатеља описује пословно окружење ради обезбеђивања
адекватних информација потребних у раду ISS/KS -а:
европске директиве све више истичу питање безбедности, а позивањем на европске стандарде
долази до побољшања самих директива и помоћи у развоју јединственог европског тржишта;
ISS/KS М096 има за циљ да усвоји све европске стандарде из области дизалица, као и да
повуче све конфликтне националне стандарде и на тај начи да промовише успостављање
слободног европског тржишта;
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европски стандарди треба да подрже примену европских директива, односно техничких
правилника у српском законодавству.
Очекиване користи од рада комисије

-

Усклађивање националних стандарда са европским и међународним стандардима;

-

подршка за друге националне стандарде;

-

подршка националним техничким прописима, посебно националним правилницима насталим
на основу Директиве Новог приступа ЕУ;

-

реаговање на релевантна друштвена, безбедоносна и здравствена питања.
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Заинтересоване стране

У оквиру своје надлежности Комисија припрема и реализује програм стандардизације и годишњи
план доношења стандарда и сродних докумената у области стандардизације дизалица, прати рад и
учествује у раду одговарајућих техничких радних тела међународних и европских организација за
стандардизацију (ISO TC 096 и CEN TC 147) и обавља друге активности у складу са интерним
правилима стандардизације.
На основу члана 37, а у складу са чланом 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта
Института, акта о образовању комисије за стандарде и сродне документе и одлуке о престанку рада
комисије доноси директор Института на предлог надлежног стручног савета.
Чланство у комисији за стандарде је добровољно и не може се преносити или преузимати.
Заинтересоване стране у процесу стандардизације, а следствено томе и стране које треба да узму
учешће у раду комисије, јесу сва предузећа која се баве производњом дизалица, предузећа која у
обављању своје основне делатности користе дизалице, добављачи и произвођачи опреме за дизалице,
струковни синдикати (посебно онда када се ради о стандардима повезаним са квалификацијом
особља и за заштиту здравља и безбедност код заваривања), органи власти (чије су надлежности
заштита од пожара, операције спасавања, одржавање…), контролна тела…
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Циљеви и стратегије за остваривање циљева
5.1 Циљеви

Главни задаци комисије:
- доношење, првенствено терминолошких стандарда на српском језику, ревизијом постојећих;
- доношење најважнијих националних стандарда који за основу имају европске или
међународне стандарде на које се позивају технички прописи - такође на српском језику.
5.2 Стратегије за остваривање циљева
-

Одредити приоритете у доношењу стандарда.
Координација са релевантним министарствима око заједничког рада на усклађивању
стандарда и прописа, односно на националном техничком законодавству.
- Перманентно праћење рада CEN/TC 147 и ISO/TC 096.
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Доследно и на глобалном нивоу организовање добијања коментара у вези са статистикама
несрећа, укључујући њихову природу и учесталост.
Процеси за тумачење постојећих стандарда су добар начин за добијање информација о
наилажењу на озбиљне тешкоће и за побољшање стандарда.
- Чврста сарадња са именованим телима за оцењивање усаглашености такође треба да буде
установљена.
- Веза са другим комисијама које се баве нпр. лифтовима, покретним степеницама и покретним
газиштима, челичном жичаном ужади, подизним радним платформама, ланцима, кукама за
дизање терета и прибором.
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Фактори који могу утицати на испуњење и имплементацију програма рада
Потенцијални ризици за будући ефективан рад на стандардизацији у овој области су:
недовољно учешће стручњака на доношењу српских стандарда и сродних докумената, као и
њиховој хармонизацији са међународним и европским стандардима;
незаинтересованост стручне јавности за учешће у јавној расправи и достављање примедби и
предлога у вези са нацртима српских стандарда и сродних докумената који се стављају на јавну
расправу;
недовољно придавање значаја раду чланова комисија за стандарде у организацијама које су
их делегирале, што резултује нередовним долажењем чланова на састанке комисија за стандарде
или недостављањем попуњених гласачких листова у случају дописних седница, а самим тим
долази до одступања од плана доношења стандарда;
- непостојање превода европских стандарда на српски језик;
- неизвестан избор квалитетних преводилаца стандарда, експерата у области дизалица који
једино могу урадити квалитетан превод;
- недовољна заинтересованост експерата из ове области за волонтерски рад у Комисији.
Из свега горенаведеног може се закључити да би требало учинити напор на анимирању свих
српских предузећа која су животно повезана са овом облашћу да помогну, прво у обезбеђивању
превода најнеопходнијих стандарда из ове области, а потом и узимања активног учешћа у јавним
дискусијама за предложене нацрте стандарда.
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План активности

С обзиром на то да су у тренутку доношења овог програма рада сви европски стандарди преузети као
српски стандарди, као основна активност у наредном периоду се планира редовно праћење и
ажурирање европских стандарда.
Поред тога планира се и превођење стандарда на српски језик.
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Корисни линкови

www.iss.rs
www.tehnis.mfp.gov.rs/sr/tehnis-pretraga-registara.html
www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
www.iso.org/iso/home.html

