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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Институт је овом приликом Елени Сантјаго и Серхију
Мухики доделио признања за изузетан допринос за
унапређење стандардизације у Републици Србији, а признања
су добили и: Нафтна индустрија Србије, Електротехнички
институт „Никола Тесла“, SGS Србија, Ненад Радосављевић,
Борисав Тодоровић, проф. др Златко Марковић, Зорица
Живковић и проф. др Зоран Кековић, који су као појединци и
организације својим радом допринели развоју стандардизације
у нашој земљи; затим национална тела за стандардизацију
Босне и Херцеговине и Црне Горе са којима Институт остварује
изузетно успешну сарадњу; и Мирослав Хлоупек, заменик
председника Чешке канцеларије за стандардизацију,
метрологију и испитивање, за успешну реализацију пројекта
„Aid for Trade“ sа Институтом.
Oвај јубилеј обележен је под мотом „Живети као сав
нормалан свет”, чији је циљ да се шира јавност упозна са
важношћу примене стандарда.

Душан Рафаиловић, председник УО Института

Серхио Мухика, генерални секретар ISO-а
2

Елена Сантјаго Сид, генерални
директор CEN/CENELEC

3

ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ И ЕВРОПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Институт представља и штити интересе Републике Србије у следећим међународним и европским организацијама за стандардизацију:

пуноправни члан
од 1950. године.

пуноправни члан
од 1950. године.

пуноправни члан
од 1958. године.

Као пуноправни члан европских организација за
стандардизацију CEN и CENELEC, Институт је након
опсежних припрема у току 2019. године спровео проверу у
сладу са правилима ових организација. Извештај са
оцењивања, заједно са комплетном документацијом,
упућен је Комитету за односе са чланицама и мониторинг.

4

пуноправни члан
од 2017. године.

пуноправни члан
од 2017. године.

Одоговор Комитета стигао је 1. новембра 2019. године и
у њему је наведено да Институт испуњава све
критеријуме за чланство и да приликом прегледа
достављеног материјала није утврђена ниједна
неусаглашеност.
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На укупан број додата 51 исправка стандарда.

И

з општих области стандардизације, у 2019. години израђено је 680 нацрта и 1.116
дефинитивних текстова нацрта стандарда, а објављен је 1.521 стандард/сродни документ, док
је из области терминологије и библиотекарства објављено 14 стандарда.
Од укупно 755 техничких радних тела ISO-а (247 техничких комитета и 508 поткомитетa),
одговарајуће комисије за стандарде Института имају статус „Р” члана (енгл. participant) у 54 тела,
односно статус „О” члана (енгл. observer) у 433 тела ISO-а.
Од укупно 203 техничкa раднa тела IEC-а (104 техничкa комитета и 99 поткомитета), одговарајуће
комисије за стандарде Института имају статус „Р” члана у 24 тела, односно статус „О” члана (енгл.
observer), тј. посматрача у 122 тела.
област хемијских технологија,
пољопривреде, шумарства, безбедности,
животне средине и општих стандарда

нацрти

област металургије, машинства,
грађевинарства и саобраћаја

дефинитивни текстови нацрта

област електротехнике, телекомуникација
и информација технологија

објављени стандарди

Број објављених српских стандарда
и сродних докумената
НА СРПСКОМ

НА ЕНГЛЕСКОМ

УКУПНО

Број повучених српских стандарда
и сродних докумената

212

1.937

2.149

1.637

У 2019. години, у оквиру редовног преиспитивања стандарда повучено је укупно 1.637 стандарда.

европски стандарди. Поред тога, у току 2020. године преузимаће се сви међународни и европски
стандарди, као и новообјављени хармонизовани стандарди.

Институт поседује велики број разних база, које
је потребно одржавати и ажурирати. Најважније
базе које Институт поседује су:

М

У

складу са опредељењем Института да се активности
превођења у оквиру сопствених ресурса усмере на
најтраженије стандарде, у току 2019. године
завршено је превођење следећих докумената:
� SRPS ISO 22300, Безбедност и отпорност – Терминологија;
� SRPS EN 12843, Префабриковани бетонски производи –
Стубови и јарболи;
� SRPS ISO 27799, Информатика у здравству – Управљање
безбедношћу информација у здравству помоћу ISO/IEC
27002;
� SRPS EN IEC 60320-1, Спојнице за апарате у домаћинству и
сличне опште сврхе – Део 1: Општи захтеви;
� SRPS ISO 4254-5, Пољопривредне машине – Безбедност –
Део 5: Машине за обраду земљишта са погоњеним радним
елементима;

еђународна сарадња Института у 2019. години састојала се првенствено у испуњавању
статутарних обавеза Института и обављању редовних активности у вези са чланством у
међународним и европским организацијама за стандардизацију:

� SRPS ISO 3746, Акустика – Одређивање
нивоа звучне снаге и новоа звучне енергије
извора буке на основу звучног притиска –
Информативна
метода
коришћењем
мерне површине која обухвата извор
изнад рефлексионе равни;
� SRPS EN 13369, Општа правила за
префабриковане бетонске производе.

Институт је са енглеског језика превео и приручник који је објавио Joint Research Centre Европскe
комисијe – JRC извештаји о стању у науци и политици – Еврокод 2: Основа и примене – Прорачун
бетонских зграда – Примери прорачуна. Ова публикација је припремљена и преведена уз
финансијску подршку Чешког програма за развој сарадње у оквиру пројекта „Подршка
побољшању и развоју инфраструктуре квалитета у Србији” – Aid for trade in Serbia, који jе реализoван уз помоћ Чешке канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање. Приручник је био
бесплатно доступан учесницима семинара који су у септембру 2019. године одржани у Београду,
Нишу и Новом Саду, такође уз подршку поменутог пројекта.

Потписивање меморандума о разумевању са Azstand-ом

� потписивање меморандума о
разумевању – директор Института Татјана
Бојанић и директор Росстандарт-а Алексеј
Абрамов;
� меморандум о разумевању између
Института и Института за стандардизацију
Азербејџана;
� IEC-у су достављани фајлови који
садрже српске термине у разним
областима како би они били унети у
међународни електротехнички речник
Електропедија.
Потписивање меморандума о разумевању са Росстандартом

И

З

апослени у Институту и чланови комисија
учествовали су у раду многобројних радних тела у
којима су заступали и бранили интересе Института и
Републике Србије, а у областима за које су експерти.
� Директор Института је учествовао на стручном скупу
„International Forum: Standardization - 2019“,
Санкт
Петербург, Руска Федерација.
� 86. седница Техничког одбора CEN-а и 161. седница
Техничког одбора CENELEC-а, у Бриселу, Краљевина
Белгија;
� Седница Административног одбора CEN-а и заједничка
седница Административног одбора CEN/CENELEC, у
Левену, Краљевина Белгија;
� 31. заседање ISO DEVCO CAG, у Женеви, Швајцарска
Конфедерација;

Генерална скупштина CEN/CENELEC, Букурешт

нститут је учествовао на годишњем Херми сусрету из области атмосферског пражњења и
том приликом промовисао две електронске збирке стандарда из области заштите од
атмосферског пражењења.
� На фото-конкурсу за ISO календар за 2020. годину, са темом примена стандарда у туризму,
од 164 земље чланице ISO-a, међу 12 најлепших фотографија изабране су и две фотографије наше
две колегинице.
� Учешће на међународним сајмовима: туризма, угоститељске опреме и вина, текстила,
технике и техничких достигнућа, енергетике, заштите животне средине и природних ресурса,
медицине и стоматологије, књига и машина, алата и репроматеријала из области дрвне
индустрије.
Конференција о европској стандардизацији, Букурешт

� 51. генерална скупштина CEN-а, 59. генерална
скупштина CENELEC-а и 8. заједничка
скупштина CEN/CENELEC, као и Конференција о
европској стандардизацији на високом нивоу, у
Букурешту, Република Румунија;
� „IECEE 2019 CMC Annual Meeting”, који је
одржан у Сантјагу, Република Чиле;
� 42. генерална скупштина ISO-a и 53. заседање
ISO DEVCO, у Кејптауну, Јужноафричка
Република;
� 8. балканска конференција, у Тивту, Црна Гора;
� 83. генерална скупштина IEC-а, у Шангају,
Народна Република Кина;
� Радионица „Subregion workshop on non-tariﬀ
measures in Azerbaijan and North and Central
Asia”, у Бакуу, Република Азербејџан, ISO је
представљала Виолета Нешковић-Поповић,
руководилац Сектора за међународну сарадњу,
информисање и издавачку делатност.

Приближавање стандардизације будућим академцима

П

рактична радионица за студенте Високе школе струковних студија – Београдска
политехника на тему „Учествовање у раду међународних и регионалних организација за
стандардизацију”;
- За студенте Београдске политехнике организовано је присуство састанку Комисије за стандарде
KS H193, Природни гас, као и семинар на тему „Безбедност информација – стандард ISO/IEC
27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива”.

Обуке и семинари
� Округли сто под називом „Циркуларна економија и стандарди”;
� У сарадњи са Центром за анализу ризика и управљање кризама и Привредном комором Србије,
Институт je организовао посету Џејсона Брауна, водећег међународног експерта у области
менаџмента ризиком, председника међународног ISO техничког комитета за менаџмент ризиком. У
оквиру посете организована је радионица „Савремена пракса управљања безбедносним ризицима у
компанијама”, као и округли сто под називом „Ризици – Суочавање са будућим шансама и претњама”;
� Трибина „Примена стандарда у области информационих технологија”;
� Промотивно предавање за запослене у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту
тајних података Републике Србије;
� Семинар „Безбедност информација у стандардима серије SRPS ISO/IEC 27000”, за 32 запослена у
Министарству привреде Републике Србије;
� Два семинара намењена члановима комисија, под називом „Основе међународне, европске и
националне стандардизације”. Укупно 137 чланова комисија присуствовало је овим обукама.

� Обилазак инфоцентара у регионалним
привредним коморама у Ваљеву, Крагујевцу,
Нишу и Зајечару;
� За кориснике обезбеђен попуст од 30% у
летњем периоду за куповину стандарда;
� У новембру и децембру понуђена услуга
годишњег
онлајн-приступа
српским
стандардима по посебним условима, уз 10%
попуста за сва правна лица.

Округли сто - „Циркуларна економија и стандарди”

У

2019. години било је предвиђено одржавање 24
семинара, али је Институт реализовао чак 36
комерцијалних
семинарa,
којима
је
присуствовало укупно 538 учесника. Број одржаних
семинара увећан је за 14 у односу на прошлу годину.
Просечан број учесника на семинарима био је 15, што је
увећање за 33% у односу на 2018. годину. Посебну пажњу
су изазвали семинари у вези са техникама процене
ризика, ризицима од катастрофа, менаџментом
енергијом, менаџментом људских ресурса, заштитом
података о личности и сл.
У сарадњи са Центром за анализу ризика и управљање
кризама, Институт је организовао семинар „Безбедност
у здравству”, под покровитељством Министарства
здравља, који је одржан у Специјалној болници „Чигота”
на Златибору. Поднета је пријава за акредитацију
наведеног семинара
Укупна просечна оцена реализованих семинара за 2019.
годину износи 4,74, док укупна просечна оцена за све
предаваче износи 4,81.

Посебне публикације

О

бјављене су четири нове
електронске збирке српских
стандарда
из
области
еврокодова, чиме је укупан број ових
тематских збирки у понуди Института
повећан на осам.
Нова збирка превода из области
еврокодова – Еврокод 2: Пројектовање
бетонских конструкција.
Дистрибуција „ИСС Новости” на 1.400
адреса пријављених корисника.

ПРОДАЈА СТАНДАРДА

У

укупном оствареном сопственом приходу од 36.715.183,12 динара, 25.667.275,51 динара
(69,99%) чине приходи остварени продајом стандарда. Највише су се продавали национални
стандарди и њихова продаја износи 23.076.346,77 динара, односно 63,22% укупне продаје.
Удео прихода који је остварен реализацијом семинара износи 3.546.661,50 динара и
представља 9,73% укупног оствареног прихода. Остварени приход од коришћења услуге читања
стандарда износи 1.916.900,25 динара, односно 5,25%. Удео од продаје збирки и публикација у укупно
оствареном приходу износи 1,25%.
Закључено je 7 уговора за приступ целокупној бази српских стандарда, док је услуга
појединачних читања током 2019. године коришћена 322 пута.

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

У

циљу редовног одржавања и
побољшавања интегрисаног система
менаџмента
квалитетом
и
безбедношћу информација, у 2019. години
спроведена је надзорна провера. Том
приликом нису уочене неусаглашености, а
дат је известан број препорука за
побољшање које ће допринети даљем
унапређењу нашег интегрисаног система
менаџмента.

ПРОЈЕКТИ

П

ројекат са Немачком организацијом за међународну
сарадњу (GIZ) у 2019. години доноси активности на
редизајну веб-сајтa Института. Припремљена је потпуно
нова структура веб-сајтa, чиме је измењен начин приказивања и
организације садржаја у циљу веће прегледности и једноставнијег
приступа за кориснике. У току 2019. године веб-сајт Института имаo
је 155.779 посетилаца, који су најчешће прегледали странице са
српским стандардима, терминолошком базом, базом стандарда и
прописа, вестима, подацима о комисијама за стандарде и продајом
стандарда.
У оквиру пројекта „Подршка побољшању и развоју
инфраструктуре квалитета у Србији” – Aid for trade in Serbia
организоване су три студијске посете за запослене Чешкој
канцеларији
за
стандардизацију,
метрологију
и
испитивање.
Желећи да посебну подршку пружи грађевинском
сектору и примени законодавства у овој области, Институт
је у оквиру овог пројекта објавио студију „Преглед сектора
грађевинске индустрије Србије који је обухваћен
европском уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на
индустрију”. Главни циљ студије био је израда експертизе о
стању капацитета у Србији у области грађевинских производа и
њиховог јачања у области инфраструктуре квалитета и
имплементације европског законодавства и стандарда, посебно
ради проширења тржишта за пласман ових производа.
Аутор студије је домаћи експерт Дејана Милинковић, а
подаци исказани у овој студији прибављени су од Агенције за
привредне регистре и Републичког завода за статистику. У
просторијама Института у септембру 2019. године одржана је
панел-дискусија на којој је представљена ова студија.

ПТБ пројекат - Штефан Валерат

Са панел-дискусије о грађевинском сектору

Модернизација

У

циљу побољшања услова рада за запослене и побољшања пружања услуга за кориснике,
Институт активно прати светске трендове и константно модернизује своју опрему и процесе.
- набавка система за управљање документима (ДМС) – Институт је 25. марта 2019. потписао
уговор са фирмом Coming Computer Engineering. Набавка је обухватила фазу пројектовања,
реализацију решења, достављање потврде о лиценци, односно кода трајне лиценце, као и испоруку
хардвера. Остале фазе развоја софтвера за управљање документима финансирају се из пројекта
Метролошког института Немачке (PTB). Институт је у 2019. години успешно завршио прве две фазе и
започео трећу.
� набавка смарт табле и нове опреме за две сале за састанке, нова хардверска опрема и сториџ за
бекап, Традос софтвер за лакше и једноставније превођење, смарт телевизор за презентацију
догађаја у Институту у холу зграде.
� још једна нова сала за састанке, опремљена савременом опремом.
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Ad hoc група за надземне водове

У

оквиру сарадње са Институтом за стандардизацију
Босне
и
Херцеговине
и
Институтом
за
стандардизацију Црне Горе формирана је аd hoc
група за израду нацрта националног нормативног аспекта
за стандард SRPS EN 50341-1. Формирано је шест подгрупа за
израду одређених делова стандарда, а група је започела са
радом почетком 2019. године.
У току 2019. године одржана је седница аd hoc групе уз
присуство гостију из Албаније и Северне Македоније, а у
организацији PTB-а из Немачке.
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СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО

А

кредитационо тело Србије је у октобру 2019. године
Институту доделило сертификат о акредитацији за
шест техничких области које су биле предмет
почетне сертификационе провере у процесу осведочења.
Руководство Института је крајем 2019. године обавило
преиспитивање, у оквиру којег је извршена анализа
активности и резултата, преиспитани су излазни елементи са интерне провере, перформансе процеса у
сертификационом телу, обуке запослених и утврђени су
циљеви за 2020. годину.
Активности серификационог тела:
� донета одлука о додели сертификата следећим
клијентима, и након успешне провере: Београдској
политехници, за ЕА код 37 (Образовање), Специјалној
болници за офталмологију „Милош клиника” и „FSH
JABUKA DOO” за ЕА код 3 (Производња прехрамбених
производа, пића и дувана).
� Комисија за сертификацију донела је одлуку да се једном
клијенту не додели сертификат.

ЗНАКОМ УСАГЛАШЕНОСТИ
ДО ПОВЕРЕЊА КОРИСНИКА

Н

амера је да се успостави национални знак усаглашености по угледу на европске знакове усаглашености, а његова улога је стицање поверења потрошача у производе или услуге које носе
овакав знак.
Производи са оваквим знаком имају једну додатну вредност јер су испитани и на додатне стандарде
по налогу произвођача, а не само на оне стандарде који су обавезујући за стављање производа на
тржиште.
Институт је донео Процедуру
за одобрење употребе националног
знака усаглашености са српским
стандардима, а у складу са
правилима интегрисаног система
менаџмента. Такође, израђен је
нацрт Правила за одобрење
употребе националног знака
усаглашености
са
српским
стандардима за производе, у
којима су описане смернице и
правила за добијање овог
знака и усвојено је његово
идејно решење. Знак ће бити
успостављен 2020. године.

За рад у сертификационим проверама Института
пријавило се шест екстерних проверавача и један технички
експерт, тако да у Регистру сада има 20 проверавача ИСС-а
и 21 екстерни проверавач. Сертификационо тело је
организовало неколико интерних обука и семинара за
заинтересоване запослене, а за два запослена је обављена
IRQA обука за водеће провераваче према захтевима ISO
9001:2015.

24

25

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ПРИХОДИ

З

аконом о буџету Републике Србије за 2019. годину, за рад и пословање Института у 2019. години
одобрена су средства из буџета РС у износу од 96.230.000,00 динара.
У истом периоду Институт је остварио сопствене приходе од продаје добара и услуга у износу
од 37.045.172,00 динара, што представља извршење плана од 71,40%. Истовремено, сопствени
приходи су мањи за 13% у односу на 2018. годину.

ЈАЧАЊЕ ТИМСКОГ ДУХА
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У

циљу јачања сарадње, поверења
и тимског духа, како би се лакше
досегли заједнички циљеви,
Институт је у марту 2019. организовао
једнодневни излет – тим билдинг.
Запослени у Институту су том приликом
посетили родну кућу и завичајни
комплекс Михајла Пупина у Идвору,
затим радионицу познатог градитеља
виолина из Ковачице, као и музеје у овом
банатском месту у којима су изложена
дела Мартина Јонаша и Зузане Халупове,
светски познатих сликара наиве.

Завичајни комплекс Михајла Пупина, Идвор

3

Музеј у Ковачици
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Издавач
Институт за стандардизацију Србије

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Уредник
Татјана Бојанић, директор

К

Приредили
Јован Петровић
рај године је био резервисан
хуманитарну акцију запослених Института, у којој је
ВиолетазаНешковић-Поповић

прикупљена значајна помоћ у хигијенским средствима, одећи, обући, школском прибору,
играчкама, слаткишима и осталим
потрепштинама деце и омладине из Свратишта на
Лектор
Зведари. Oву акцију су запослени
Института
организовали уочи новогодишњих празника како
Данијела
Станимировић-Гаврилов
би, уместо међусобног даривања, својим поклонима улепшали Нову годину и Божић овој деци и
омладини.
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Фотографије
Архива ИСС-а

Фотографија на насловној страни
Добросав Боб Живковић
Штампа
ЈОВШИЋ ПРИНТИНГ ЦЕНТАР - ЈПЦ
Тираж
100
Београд, јун 2020. године
Адреса: Институт за стандардизацију Србије
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Телефон централе: (011) 3409-301
Директор: (011) 7541-256
Информациони центар: (011) 6547-293, 3409-310
Продаја стандарда: (011) 6547-496, 3409-335
Телефакс: (011) 7541-257, 7541-938
Е-пошта: infocentar@iss.rs
Интернет страница: www.iss.rs
Поклони деци из Свратишта на Звездари

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
006(497.11)
ИЗВЕШТАЈ о раду ... / Институт за
стандардизацију Србије ; уредник Татјана
Бојанић. - 2014/2015- . - Београд : Институт
за стандардизацију Србије, 2016- (Београд
: Јовшић принтинг центар). - 21 cm
Годишње. – Варијантни наслов од 2017. год.:
Годишњи извештај о раду ...
ISSN 2466-4529 = Извештај о раду ...
(Институт за стандардизацију Србије)
COBISS.SR-ID 223987980

Институт за стандардизацију Србије
SRPS ISO 14001:2015

SRPS ISO 37001

SRPS ISO 45001

SRPS ISO/IEC 17025:2017

SRPS ISO 45001

SRPS ISO 19011:2018

SRPS ISO 14001:2015

SRPS ISO 9001:2015

SRPS ISO/IEC 17025:2017
SRPS EN ISO 15189:2014

SRPS EN ISO 50001:2018

SRPS ISO 19011:2018
SRPS ISO 22000

SRPS EN ISO 15189:2014

ISO/IEC 27001:2013

SRPS ISO 22000

SRPS ISO 37001

SRPS ISO 37001

SRPS EN 31010:2011

SRPS ISO 14001:2015

SRPS EN ISO 50001:2018

SRPS ISO 9001:2015

ISO/IEC 27001:2013

SRPS EN ISO 50001:2018
SRPS EN ISO 50001:2018

SRPS ISO 19011:2018

SRPS ISO 45001
SRPS ISO 37001

ISO/IEC 27001:2013

ОМОГУЋУЈЕМО НАПРЕДАК

SRPS EN 31010:2011

SRPS ISO/IEC 17025:2017

SRPS ISO 14001:2015

SRPS EN 31010:2011
SRPS ISO 22000

SRPS ISO 14001:2015

ISO/IEC 27001:2013

SRPS ISO 19011:2018

SRPS ISO 19011:2018

SRPS EN ISO 15189:2014
SRPS ISO 9001:2015

SRPS ISO 22000
SRPS EN ISO 50001:2018

SRPS EN 31010:2011

ISO/IEC 27001:2013

