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АНОТАЦИЈЕ СРПСКО–ЦРНОГОРСКИХ СТАНДАРДА
Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће
нацрте српско–црногорских стандарда.
ГРУПА ЗА МАШИНСТВО
А. Из области пумпи и компресора
SCS EN 809
Пумпе и пумпне јединице за течност — Општи захтеви за
безбедност
Апстракт: Овај стандард поставља техничке захтеве за безбедност израде,
монтаже, подизања, рада, сервисирања, пумпи или пумпних
јединица за течност.

SCS EN 12162

Пумпе за течност — Захтеви за безбедност — Процедура
за хидростатичко испитивање

Апстракт: Овај стандард описује процедуру хидростатичког испитивања
која се мора применити на делове који садрже притисак, свих
типова пумпи за течност, укључујући сву помоћну опрему која
чини пумпну јединицу како је описано у EN 809:1998.

SCS EN 12639

Пумпе и пумпне јединице за течност — Кôд испитивања
буке — Прецизност степена 2 и степена 3

Апстракт: Овај стандард наводи све информације које су потребне да би се
ефикасно и под стандардизованим условима утврдила, декларисала и верификовала емисија буке која се преноси кроз ваздух а
која потиче од пумпи или пумпних јединица за течност.

SCS EN 13139

ГРУПА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
А. Из области природног камена и агрегата
Агрегати за малтер

Апстракт: Овим стандардом утврђују се својства агрегата и каменог брашна
добијених обрадом природних, произведених или рециклираних
материјала и мешавина тих агрегата за коришћење у малтеру.

SCS EN 1745

Б. Из области топлотне технике у грађевинарству
Зидане конструкције и производи за зидање — Методе
одређивања пројектних топлотних вредности
Апстракт: Овај стандард описује поступке за одређивање пројектних топлотних вредности (топлотна отпорност и/или коефицијент топлотне отпорности) за зидане конструкције и производе за зидање.

SCS EN 745

ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ, ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ
А. Из области пољопривредних машина и опреме
Пољопривредне машине — Ротационе косачице и косачице са ударачима — Безбедност
Апстракт: Овим стандардом специфицирају се посебни безбедносни захтеви
и њихова верификација за пројектовање и конструкцију ротационих косачица и косачица са ударачима са једним или неколико вертикалних вратила или хоризонталним вратилом, а које
могу бити ношене, полуношене, вучене или самоходне.

SCS EN 908
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Машине за пољопривреду и шумарство — Машине за наводњавање са калемом — Безбедност
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стандардом специфицирају се безбедносни захтеви и њиАпстракт: Овим
хова верификација за пројектовање и конструкцију машина за
наводњавање са калемом, укључујући самоходне машине.

SCS ISO 6321

ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРЕХРАМБЕНУ И
ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ И ШУМАРСТВО
А. Из области уља и масти биљног и животињског
порекла
Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање тачке топљења у отвореним капиларама

Апстракт: Овим стандардом утврђују се две методе одређивања тачке топљења биљних и животињских уља и масти у отвореним капиларама.

ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ЗАШТИТУ И ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
А. Из области личне заштите очију
Лична заштита очију — Речник

SCS EN 165

Апстракт: Овим стандардом дефинишу се и објашњавају основни термини
који се користе у великом броју европских стандарда из области
личне заштите очију.

SCS EN 166

Лична заштита очију — Спецификације
Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви у погледу функционисања
различитих типова личне заштите очију и разматрају се означавање, класификација, обележавање и информације за кориснике.

SCS EN 175

Лична заштита — Средства за заштиту очију и лица за
време заваривања и сличних процеса
Апстракт: Овим стандардом специфицира се заштита и обухватају се ергономски аспекти заштите од ризика или опасности од зрачења,
паљења, као и ризика или опасности механичке и електричне природе. Пре свега се утврђују начини заштите од штетног оптичког
зрачења.

ГРУПА ЗА СИСТЕМЕ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ И УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
А. Из области управљања заштитом животне средине
SCS ISO 14064-1

Гасови стаклене баште — Део 1: Спецификација за квантитативно исказивање и извештавање о емисијама и уклањању GSB, са упутством за примену на нивоу организације

Апстракт: Овај део ISO 14064 стандарда утврђује принципе и захтеве за
квантитативно исказивање и извештавање о GSB и њиховом
уклањању на нивоу сваке организације.

Нацрти српско-црногорских стандарда могу се набавити у Заводу за стандардизацију, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са
нацртима можете доставити Заводу за стандардизацију у року од 60 дана од
дана објављивања ове информације (закључно са 2006-11-30).
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Завод за стандардизацију издаје информативно гласило SCS информације
које доставља корисницима, по један примерак бесплатно. Молимо вас да
ваше сараднике на адекватан начин обавестите о свим активностима које
ово гласило објављује, а посебно чланове комисија Завода из ваше
организације.
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