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УВОДНА РЕЧ
Драги сарадници,
Пред вама је други број Билтена
“Стандардизација”, за који се
надамо да ће вас заинтересовати и
пружити вам информације о
актуелним темама. Оно што је
посебна привилегија, приликом
припреме билтена пружа нам се
могућност да истражимо свет
стандардизације из једног
занимљивијег угла, примене
стандарда у свакодневном животу.
За овај број, посебно смо издвојили
три најактуелније теме, које су у
претходном кварталу обележиле
живот у Србији, свету и Европи.
Народна Скупштина Републике
Србије усвојила је Закон о
електронском фактурисању који је
објављен у Службеном гласнику
Републике Србије број 44/2021 од 29.
aприла 2021. године. Овај закон
прописује да сви на тржишту,
привреда и јавни сектор, имају
обавезу да у свом пословању
користе електронске фактуре, али
дозвољава могућност да њихово
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увођење буде фазно. Препознајући
значај размене е-фактура, европске
организације за стандардизацију,
CEN и CENELEC већ две године
дозвољавају слободан,
спонзорисани приступ европском
стандарду за е-фактуре, на који се
сада позива и овај, српски закон.
Поред тога, Институт за
стандардизацију Србије припремио
је превод овог стандарда на
српском језику, који ће ових дана
бити стављен на јавну расправу и
позвати све заинтересоване стране
да учествују у дефинисању текста
превода, како би примена овог
стандарда била што једноставнија.
Оно што је подједнако окупирало
предузетнике, велике корпорације и
организације у јавном сектору у
условима кризе јесте потреба за
обезбеђивањем здравог и
безбедног радног окружења. Иако
се мере борбе против вируса COVID
19 знатно ублажавају и смањује се
број заражених у целом свету, нема
гаранција да ће се у скорије време

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

Татјана Бојанић,
директор Института за стандардизацију Србије

УВОДНА РЕЧ

живот потпуно вратити у нормалу.
Због тога је неопходно предвидети,
припремити се и бити способан за
адекватан одговор на кризу како би
се омогућио отпоран и одржив
бизнис без обзира на услове. Због
тога је међународна организација
за стандардизацију ISO у децембру
2020. године објавила ISO/PAS 45005
Менаџмент заштите здравља и
безбедности на раду - Безбедан рад
током пандемије COVID 19 опште
смернице за организације. Овај
документ је одговор на пандемију
COVID 19 и повећани ризик који ова
болест представља за здравље,
сигурност и добробит људи у свим
окружењима, укључујући оне који
раде код куће или у мобилним
окружењима и запослених и других
заинтересованих страна на радним
местима, а Институт је овај
документ у мају 2021. године објавио
и на српском језику.
Један од најтеже погођених сектора
у пандемији, туризам, пружа једно
од десет радних места и значајан
проценат БДП-а у земљама широм

света. Туристичка индустрија је
тешко погођена претрпевши само у
првој половини 2020. године пад
прихода од око 460 милијарди
долара на глобалном нивоу. Иако
су ограничења путовања од
почетка пандемије у одређеној
мери смањена, ова привредна
грана се сусреће са изазовима
спровођења безбедносних и
санитарних мера као и поновног
привлачења туриста. Стога је
Међународна организација за
стандардизацију ISO издала јавно
доступну спецификацију ISO AWI/PAS 5643, Туризам и сродне услуге
– Мере за смањење ширења COVID
19 у туристичкој индустрији. Такође,
Европски комитет за
стандардизацију (CEN) усвојио је
PAS као и европски сигурносни
печат COVID 19, чиме демонстрира
своју посвећеност смерницама и
осигурава широку примену у целом
региону. Национална организација
за стандардизацију у Шпанији је у
сарадњи са туристичком
организацијом ове земље донела 22

документа којима се регулише
примена санитарних И
безбедносних мера у различитим
областима туристичке привреде у
циљу борбе против COVID 19, од чега
ће Институт превести на српски
језик и учинити јавно доступним
документа за коришћење у
најзаступљенијих пет сектора
туризма у нашој земљи.
Поред наведеног, у овом броју
представљамо дугогодишње
чланове Института, веома значајне
научноистраживачке организације
у нашој земљи као и истакнутог
члана комисија за стандарде који је
уједно наш представник у
европским и међународним
организацијама.
Надамо се да ћете уживати у
причама које смо одлучили да
поделимо са вама. И даље важи
наш позив да учествујете у
креирању садржаја билтена, својим
предлозима, сугестијама или
евентуалним учешћем.
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Све најбоље и будите здрави!
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НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И СТАНДАРДИ
Електротехнички институт
„Никола Тесла” (ЕИНТ)
Повезаност и сарадња националних тела за
стандарде и научноистраживачке заједнице
присутна је у свим земљама и представља важну
покретачку активност у развоју националне
стандардизације. Дугогодишња сарадња
научноистраживачких организација и Института
за стандардизацију Србије у том смислу пре
свега се односи на учешће домаћих стручњака у
доношењу српских стандарда. Поред тога, три
најеминентнија научна института у нашој земљи
су међу првим организацијама које су 2007.
године постале чланови Института за
стандардизацију Србије. То су: Електротехнички
Институт „Никола Тесла”, Институт за нуклеарне
науке „Винча” и Институт за електронику и
телекомуникације „Михајло Пупин”.
О томе како они виде стандардизацију и
сарадњу са ИСС-ом прочитајте у следећем тексту.
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Најстарија је српска научноистраживачка
организација, акредитована и регистрована
као истраживачкоразвојни институт у
области електротехнике. Основан је 1936.
године као Институт „Никола Тесла” на
свечаној академији одржаној поводом
прославе 80. рођендана великог научника.
Тесла је дао сагласност да ова установа
понесе његово име, а члан управе Института
„Никола Тесла” био је још један светски
признати научник – Милутин Миланковић.

Истраживачко-развојни рад у ЕИНТ-у
организован је у оквиру четири центра:
Центар за електроенергетске системе,
Центар за аутоматику и регулације, Центар
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за електроенергетске објекте и
Центар за електромерења. Поред
тога, ЕИНТ има Лабораторију за
испитивање и еталонирање, која је
акредитована за шест области
према захтевима стандарда SRPS
ISO/IEC 17025.
ЕИНТ има уведен интегрисани
систем менаџмента у складу са
стандардима SRPS ISO 9001, SRPS
ISO 14001 и SRPS ISO 45001. Др
Драган
Ковачевић,
директор
ЕИНТ-а и члан Скупштине ИСС-а,
истакао је предности примене
стандарда система менаџмента:

Слева надесно: Снежана Лилић, ИСС, Михаило Ристић,
сарадник ИСС-а, Зоран Ћирић, ЕИНТ, Дане Џепчески, ЕИНТ,
Горан Бајић, ИСС

„ЕИНТ примењује и побољшава
европску и српску визију
квалитета које се заснивају на
хармонизацији и побољшању
система менаџмента квалитетом и
инфраструктуре квалитета
(стандардизација, метрологија,
акредитација и оцена
усаглашености). У ЕИНТ-у
стандардизација представља
основ за елиминисање техничких
и других проблема који се јављају
у области промета производа и
услуга, важан чинилац
побољшања ефикасности
пословања ЕИНТ-а и моћно
средство за заштиту интереса
ЕИНТ-а и корисника производа и
услуга Института.”
Такође, стандардизација у ЕИНТ-у је
имплементирана кроз годишње
планове, пројекте на нивоу државе,
сопствени
научноистраживачки
рад и конкретне пројекте са

привредом. ЕИНТ улаже велике
напоре у побољшање ефикасности
стандардизације која се примењује
у том Институту, привреди и у
региону. Почетком ове године
донета је и стратегија Дигиталне
трансформације ЕИНТ-а, која се у
великој мери ослања на најновије
стандарде из више секторских
области.
Дугогодишња и веома успешна
сарадња са ИСС-ом посебно је
динамична у последње две године.
Одржано је више састанака са
представницима ИСС-a, a број
нових експерата који активно
учествују у раду комисија за
стандарде повећао се за 93 %. ЕИНТ
је једна од ретких организација у
нашој земљи чији експерт др
Јелена Лукић редовно учествује у
раду на развоју стандарда на
међународном нивоу, односно у
међународном техничком комитету
IEC/TC 10, Флуиди за примену у
електротехници.
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НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И СТАНДАРДИ

Институт за нуклеарне
науке „Винча”

Институт од националног значаја
за Републику Србију, Универзитет
у Београду основан је 1948. године,
као Институт за физику. Кроз
историју је променио неколико
назива: Институт за испитивање
структуре материје, Институт за
нуклеарне науке „Борис Кидрич”,
а од 1992. године носи данашњи
назив.
Институт „Винча” је мултидисци-

8

плинарна
научна
установа.
Организован је у форми мањих
истраживачких јединица – 13
лабораторија и 3 центра изузетних
вредности. Научноистраживачка
делатност остварује се кроз мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ у основним,
примењеним и развојним истраживањима.
Поред
основне
делатности, Институт „Винча” део
својих
научнихистраживачких
резултата успешно примењује у
развоју
нових
производа
и
технологија. Сарадња са привредом највише се огледа у

пружању
услуга
испитивања,
еталонирања
и
мерења
различитих параметара. У циљу
бољег
пласмана
резултата
научноистраживачког
рада
у
производима за крајње кориснике,
лабораторије у Институту „Винча”
примењују различите стандарде:
Лабораторија за физичку хемију,
Центар
за
перманентно
образовање и Спољнотрговински
промет
Института
„Винча”
сертификовани су према SRPS ISO
9001,
а
Лабораторија
за
радијациону хемију и физику
према SRPS ISO9001:2015 и SRPS
ISO 13485:2017. Лабораторија за

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
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нуклеарну
и
плазма
физику
акредитована је по SRPS ISO/IEC
17025 за испитивање радиоактивности, Биро за сертификацију
акредитован је према стандарду
SRPS
ISO/IEC
17065,
док
лабораторија „Заштита” користи
SRPS ISO/IEC 7025:2017 и SRPS ISO
4037:2020 за потребе испитивања
и еталонирања, а њени запослени
су чланови комисије за заштиту од
јонизујућих зрачења и Комисије за
електричне уређаје у медицини
KSN 62b.

организације. Сарадња са
ИСС-ом се огледа у одличној
комуникацији, корисним обукама,
једноставном приступу
стандардима. Центар за
противексплозивну заштититу
користи стандарде који се односе
на уређаје у противексплозивној
заштити (АТЕX директива) и

стандарде који се односе на
уређаје за домаћинство (LVD
директива). Стандарди се користе
приликом испитивања поменутих
уређаја у циљу издавања
извештаја о испитивању и
добијања сертификата или
потврде о усаглашености”.

На челу Института „Винча” је проф.
др Снежана Пајовић, која је за
Билтен рекла:
„Применом стандарда у Институту
„Винча” омогућава се ефикаснији
пласман резултата проистеклих
из научноистраживачког рада и
водеће тржишно позиционирање
Института у делатностима
научноистраживачке

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
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НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И СТАНДАРДИ

Институт за електронику
и телекомуникације
„Михајло Пупин” (ИМП)

Oснован је 1959. године, као један
од изданака Института „Никола
Тесла”
и
Института
„Винча”.
Наредних година више пута је
мењао правну форму, а данас
послује
као
друштво
са
ограниченом одговорношћу, које
чини систем од једног матичног и
5 зависних друштава:
ИМП – Аутоматика д.о.о.,
ИМП – Рачунарски системи д.о.о.,
ИМП – Телекомуникације,
ИМП – Пијезотехнологија и
ИМП – Пословне услуге д.о.о.
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Ту је и Fraunhofer–Pupin ЈПО,
пројектна канцеларија ИМП-а и
научноистраживачке
организације Fraunhofer Gesellschaft из
Немачке. ИМП је један од оснивача
Идворски лабораторије специјализоване за испитивање електромагнетске компатибилности (ЕМС)
и радио-мерења (РФ). ИМП има
три центра: за истраживање
развоја науке и технологије, за
роботику и за гасну технику, као и
неколико
програмских
група,
сектора и стручних тимова.
Центар за гасну технику је
акредитован као контролно тело
према SRPS ISO 17020, тип А.
Обавља делатност помоћу своје
лабораторије
за
испитивање
гасних апарата и водоводне
арматуре, акредитоване према
SRPS ISO/IEC 17025. ИМП има
уведен
интегрисани
систем
менаџмента
у
складу
са
стандардима SRPS ISO 9001, SRPS
ISO 14001 и SRPS ISO 45001.

Директор ИМП-а је проф. др Сања
Врањеш, а представник у ИСС-у је
др Жељко Деспотовић, председник Научног већа ИМП-а.
Г. Деспотовић је за Билтен изјавио:
„У раду ИСС-а су, поред мене,
ангажовани Славица Ранковић,
др Љубиша Јовановић и др Сања
Поповић-Пантић.

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И СТАНДАРДИ

Бројни стандарди су од необичне
важности за рад Идворски
лабораторије, а двоје запослених
су чланови комисија ИСС-а – за
електромагнетску
компатибилност KS N210 и NETSI
за радио-телекомуникације). Од
2014. траје успешна сарадња на
организовању семинара
конципираних тако да се
теоријска презентација спроводи
у просторијама ИСС-а, а затим
учесници долазе у Идворски
лабораторије на демонстрацију
испитивања производа у
реалним условима.
С обзиром на значај који
стандарди имају у нашем
пословању и знање и искуство
којесмо стекли свакодневном
применом стандарда, сарадњу са
ИСС-ом смо током низа година
значајно проширили. Током
пандемије у пролеће 2020. године
остварена је сарадња од
изузетног значаја, када је ИСС-у

доставио сет медицинских
стандарда који су нашим водећим
инжењерима развоја помогли да
за непуних месец дана развију
прототип првог српског
респиратора. Након
сертификације, српски

респиратори, у рангу са светским,
могли би да се нађу у болницама.
Србија је добила стратешки
веома важан уређај, не само у
овој пандемији већ и за редовне
потребе.”

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
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НОВО ДОБА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ – SRPS EN 16931-1:2019
Модерно доба дигиталних телекомуникација,
савремених система за електронску размену
података и њихове способности да истовремено
преносе велику количину података, довело је и до
потребе за разменом рачуноводствених докумената
приликом трговинских трансакција. У ери
дигитализације, дошло је и до развоја фактура из
папирног у електронски формат.
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Е-фактура омогућава бржи приступ кориснику,
повећава поверење клијената, смањује трошкове
архивирања, а нарочито помаже организацијама да
поједноставе процесе фактурисања.
Ова област први пут се регулише Директивом
Европске Уније 2014/55/EU (EU Directive 2014/55/EU) о
електронском фактурисању у јавним набавкама, која је
на снагу ступила 18. априла 2019. године и која је
обавезивала трговинске субјекте да пословне
трансакције документују у електронском облику. Тада
је Европска унија предвидела да ће е-фактура утицати
на пословање између привредних субјеката широм
Европе, поред осталог и тако што ће донети уштеду од
40 милијарди евра.
Фактуре изворно настале у електронском облику, као
и оне настале конверзијом из папирног у електронски
облик, тј. дигитализацијом (скенирањем, на пример)
називају се електронске фактуре (Е-фактуре).
Е-фактуре се издају, примају, обрађују и чувају
искључиво електронским путем и представљају
размену фактура (рачуна) и пропратних информација
од привредног субјекта до клијената, користећи

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
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електронску инфраструктуру.
Е-фактура је потпуно дигитална
рачуноводствена исправа која се
преноси са апликације издаваоца
фактуре на апликацију примаоца,
без физичког, тј. папирног облика
(исписа) и садржи сва поља
података које фактура уобичајено
садржи: издаваоца, примаоца, број
фактуре, датум, ставке фактуре и
вредност
ПДВ-а.
Коришћењем
електронских фактура постиже се
ефикасност, транспарентност и
брже плаћање и смањује могућност
грешака у размени и обради
података.
Такође
производи
значајне
уштеде
у
штампању
и
смањује
употребу папира и ПТТ
трошкове.
29. априла 2021. године
Народна
скупштина
Републике Србије донела
је Закон о електронском
фактурисању („Службени
гласник РС“, број: 44/2021).

Овај закон ће се одложено
примењивати, на следећи начин.
Обавезе субјекта јавног сектора
да прими и чува електронску
фактуру издату у складу са овим
законом, као и обавеза издавања
електронске
фактуре
другом
субјекту јавног сектора, примењују се од 1. јануара 2022.
године. Обавеза субјекта јавног
сектора да изда електронску
фактуру субјекту приватног сектора, у складу са овим законом,
примењује се од 1. јула 2022.
године, док се обавеза субјекта
јавног сектора да електронски

евидентира обрачун пореза на
додату вредност у смислу члана 4.
овог закона, примењује се од 1.
јануара 2022. године.
Обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру
субјекту јавног сектора, у складу са
овим законом, примењује се од 1.
јануара 2022. године, а обавеза
субјекта приватног сектора да
прими и чува електронску фактуру
издату од стране субјекта јавног
сектора, као и електронске фактуре издате од стране субјекта
приватног сектора примењује се
од 1. јула 2022. године. Одредбе
овог закона које се
односе на обавезу издавања и чувања електронске
фактуре
у
трансакцијама
између
субјеката приватног сектора примењују се од 1.
јануара 2023. године.
Обавеза
електронског
евидентирања у вези са

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
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трансакцијама из члана 4. овог закона, осим
трансакција у којима је једна од страна субјект јавног
сектора, примењује се од 1. јануара 2023. године.
Имајући у виду да ће ускоро сва правна лица бити у
обавези да креирају, састављају, достављају, примају и
шаљу електронске фактуре као веродостојне
рачуноводствене
исправе,
предвиђена
је
и
аутентификација електронских фактура коришћењем
електронског потписа или друге идентификационе
ознаке одговорног лица кроз систем за размену и
обраду
електронских
фактура.
Прописивањем
обавезе електронског евидентирања у систему
електронских фактура постаће видљива свака обавеза
обрачунавања ПДВ-а, што омогућава увид и у оне
трансакције у погледу којих не постоји обавеза
електронског фактурисања. На тај начин ће се
значајно допринети успешности наплате пореза
уопште и онемогућавању пореске евазије.
Серија европских стандарда EN 16931 која се односи на
електронско фактурисање резултат је активности
техничког комитета CEN/TC 434, а документи из ове
серије су преузети у национални систем стандардизације у оквиру рада Комисије за стандарде и
сродне документе KS I1/06.
Узимајући у обзир посебан значај ових стандарда, CEN
и Европска комисија потписали су споразум о
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спонзорисаном приступу за два CEN документа о
фактурисању:
EN 16931-1:2017, Електронско фактурисање – Део 1:
Семантички модел података основних елемената
електронске фактуре, и
CEN/TS 16931-2:2017, Електронско фактурисање – Део 2:
Листа синтакси у складу са EN 16931-1.
Захваљујући спонзорству Европске комисије, ова два
документа, која је ИСС преузео у национални систем
стандардизације, доступна су без накнаде за
преузимање у електронској форми са сајта ИСС-а још
од 15. јануара 2019. године. Оба документа подржавају
примену Директиве 2014/55/EU о електронском
фактурисању у јавним набавкама, пружајући упутство
корисницима на националном нивоу о томе
које основне елементе електронска
фактура
мора да садржи
како би била
усклађена са
одговарајућим
законским
одредбама.

БИЛТЕН ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
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Како европски, тако и њему идентичан српски
стандард
SRPS
EN
16931-1:2019,
Електронско
фактурисање – Део 1: Семантички модел података
основних елемената електронске фактуре, укључује
основне информације којима е-фактура осигурава
законску и фискалну усклађеност и обезбеђује
интероперабилност у домаћој и међународној
трговини. Овај стандард је технолошки неутралан,
компатибилан са релевантним међународним
стандардима, усклађен са захтевима заштите личних
података, омогућава успостављање практичног
система електронског фактурисања, узимајући у
обзир потребе малих и средњих привредних
друштава и предузетника итд.
Како ће у релативно кратком року започети примена
Закона о електронском фактурисању, Институт је
сопственим
ресурсима
превео
стандард
за
електронско фактурисање на српски језик и ускоро
ће га ставити на јавну расправу, како бисмо заједно
дошли до што адекватнијег текста превода. До тада,
стандард је корисницима доступан на следећем
линку: https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:100826,
на енглеском језику.
Аутор текста: Иван Бабић
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 – SRPS ISO/PAS 45005:2021 и ISO 45003:2021
COVID-19 је променио начин живота и рада у целом
свету. Организације су се током пандемије
реорганизовале, усвајајући нове радне праксе и
следећи смернице здравствених органа у циљу
спровођења мера за заштиту људског живота
Институт
за
стандардизацију
Србије, пратећи светске трендове
и рад међународних организација
за стандардизацију, објавио је на
српском језику спецификацију
Међународне организације за
стандардизацију (ISO) – SRPS
ISO/PAS 45005:2021, Менаџмент
безбедношћу и здрављем на раду
– Безбедан рад током пандемије
COVID-19 – Опште смернице за
организације. Реч је о стандарду који пружа смернице за
уградњу најбољих пракси и помаже у управљању
ризицима од COVID-19 по безбедност и здрављена раду.
У жељи да олакша и приближи примену ове јавно
доступне спецификације што ширем кругу корисника,
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првенствено микро, малим и средњим привредним
друштвима и предузетницимаа који су овом кризном
ситуацијом највише погођена, Институт је током маја
месеца, одмах након објављивања овог стандарда на
српском језику, организовао бесплатан промотивни
вебинар на ову тему. Такође,
имајући у виду да се ради о
документу
нижег
нивоа
од
стандарда, Publicly Available Speciﬁcation (PAS), односно јавно
доступној спецификацији, што је
синоним
за
спецификације,
кодексе, праксе или смернице које
су развиле организације спонзори
како би задовољиле тренутне
потребе тржишта, овај документ је
јавно доступан и до њега се може
доћи на веб-странци Међународне организације за
стандардизацију (ISO) на енглеском језику, а на
веб-презентацији Института, на линку:
https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:101764
на српском језику.
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Пандемија COVID-19 имала је такав утицај на
организацију рада и подразумевала такве изазове са
каквим се послодавци никада раније нису суочавали.
Препознавши
потребу
за
свеобухватним,
али
генеричким смерницама о заштити радника, без
прекида континуитета пословања, стручњаци ISO-a за
заштиту на раду (OH&S) за рекордна три месеца (у
поређењу са редовне три године колико је иначе
потребно за развој и објављивање стандарда) издали
су документ ISO/PAS 45005, Менаџмент безбедношћу и
здрављем на раду – Безбедан рад током пандемије
COVID-19, као одговор на хитност ситуације.

ISO/PAS 45005 обједињује најбољу међународну
праксу о менаџменту здрављем и безбедношћу
запослених и заинтересованих страна током
пандемије COVID-19 и намењен је допуњавању свих
постојећих националних смерница и прописа. На
овом документу радили су стручњаци из 26 земаља, а
одобрили су га представници 80 земаља чланица ISO
техничког
комитета
ISO/TC
283,
Менаџмент
безбедношћу и здрављем на раду. Овај тип
документа омогућава да се документ касније
ажурира у садашњем облику или да се развије у
формални стандард, у зависности од будућег тока
пандемије и појаве нових информација.
Документ SRPS ISO/PAS 45005 пружа практичне
препоруке за управљање свим ризицима који
произлазе из COVID-19 и применљив је без обзира на
локацију или врсту организације. Овај документ је
одговор на пандемију COVID-19 и повећани ризик
који ова болест представља за здравље, безбедност и
добробит радника у свим окружењима, укључујући:
–
оне који раде код куће;
–
раднике у мобилним окружењима;
–
раднике и друге заинтересоване стране на
физичким радним местима.

Аутор фотографије: Michael Ciaglo
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Ово упутство је генеричко и применљиво је на
организације без обзира на природу њиховог
пословања,
пружања
услуга,
величину
или
комплексност. Применом смерница из овог
документа, организација ће моћи да предузима
ефективне мере да заштити раднике и друге
релевантне заинтересоване стране од ризика
повезаних са COVID-19, показује да се бави ризицима
повезаним са COVID-19 коришћењем системског
приступа и примењује оквир који омогућава
ефективно
и
правовремено
прилагођавање
ситуацијама које се мењају.
Такође, oрганизације могу да користе информације
из овог документа за свој систем менаџмента OH&S
према SRPS ISO 45001, повезивањем релевантних
тачака
из
документа
са
PDCA
циклусом.
Предузимањем системског приступа олакшава се
координација ресурсима и напорима, што је веома
важно у управљању COVID-19.
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ISO 45003, Менацмент безбедношћу и здрављем на
раду Психолошко здравље и безбедност на раду –
Смернице за управљање психолошким ризицима
Здравље на радном месту није ограничено само на
физичку безбедност и добробит радника. Стрес и
страхови које је овај период пандемије изазвао утичу на
све нас. Преовлађујућа неизвесност може утицати на
раднике било где и њихово радно окружење игра
виталну улогу у смањењу негативних ефеката
неизвесности.
Препознајући
ову
чињеницу,
Међународна организација за стандардизацију (ISO)
организовала је рад на развоју допунског стандарда
који се бави психолошким здрављем. Будући стандард
пружиће смернице за испуњавање захтева ISO 45001 у
погледу управљања психолошким ризицима по
здравље и безбедност у систему менаџмента
безбедношћу и здрављем на раду. Истовремено,
предвиђено је да се овај стандард користи заједно са
документом ISO/PAS 45005, тј. да представља допуну у
деловима који се тичу процене психолошких ризика
које је произвела пандемија.
Будући стандард ISO 45003 ће се бавити многим
областима које могу утицати на психолошко здравље
радника,
укључујући
неефикасну
комуникацију,
прекомерни притисак, лоше лидерство и лошу
организациону културу.
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Свесни смо тога да је код свих нас COVID-19 изазвао веће
или мање психолошке притиске. Кључни психолошки
ризици током пандемије могу да буду:
оптерећење на послу:
прекомерно или недовољно, нове технологије, нови
радни задаци;
радни сати:
непредвидиво време при раду од куће;
радне улоге:
могуће нове улоге, недовољно јасан посао;
недостатак контроле:
недостатак аутономије, комуникације;
недостатак друштвене подршке:
физичко и социјално дистанцирање;
несигурност посла:
удружено са економском нестабилношћу;
развој каријере:
ограничен развој, добијања награда и стимулација;
кућно окружење:
изолација, недостатак праксе.

Фотографија преузета са веб-странице ISO-a
(https://www.iso.org/news/ref2677.html), Приступљено 18. јуна 2021. године

Стандард је тренутно у припреми и биће објављен
почетком јула, када ће бити доступан и на српском
језику.
Аутор текста: Мирјана Мирковић-Ђорђевић
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ОПОРАВАК ТУРИСТИЧКОГ СЕКТОРА

Туризам је један од најбрже
растућих економских сектора на
свету и кључни покретач друштвеног
и економског напретка. Међутим,
откако је започела пандемија
COVID-19, узрокована SARS-CoV-2
коронавирусом, сектор туризма је
озбиљно погођен. Према подацима
UNWTO, због COVID-19 међународни
туризам је имао незабележени пад
од 73 % у 2020. години, губитак од 1,1
милијарде међународних туриста,
губитак од 1,3 милијарде америчких
долара прихода од туризма и
угрожено је 100 до 120 милиона
радних места.
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Са тако важним утицајем на
економију, земље су увиделе
потребу да идентификују и
примене мере које смањују
ширење пандемије и враћају
поверење у туризам за путовања
и коришћење туристичких услуга.
С тим у вези, Краљевина Шпанија,
као једна од водећих земља у
области туризма и земља која је
лидер у доношењу стандарда из
области туризма, прва је
предузела кораке како би овом
сектору пружили помоћ у
опоравку од последица
пандемије.
Шпанско удружење за стандардизацију (UNE) и Институт за
квалитет шпанског туризма (Instituto para la Calidad Turística
Española - ICTE) удружили су
снаге, а као резултат ове сарадње,
UNE је објавио 22 спецификације,
које успостављају смернице и
препоруке за смањење ризика од
инфекције SARS-CoV-2у

туристичком сектору.
Спецификације се састоје од
делова чији је заједнички циљ
безбедно пружање туристичких
услуга у различитим
подсекторима. Шпанско
удружење за стандардизацију
омогућило је да ови документи
буду јавно доступни и на
располагању свим
заинтересованим странама.

Спецификације у серији UNE
0066 обухватају мере за посете
плажама, винаријама, културним
и историјским локалитетима,
заштићеним природним
просторима (резерватима),
забавним и рекреативним
парковима, спортским објектима,
ноћним клубовима, јавним
просторима, а намењене су
компанијама за туристички
превоз, изнајмљивање
аутомобила, компанијама за
жични и водни саобраћај,
индустријским организацијама,
MICE туризму (састанци,
конференције и изложбе).
Израђене су спецификације и за
бање, хотеле и туристичке
апартмане, туристичке агенције,
кампове и одмаралишта,
ресторане и угоститељске услуге,
сеоски смештај, терене за голф,
туристичке водиче, музеје,
туристичке информативне
канцеларије, хостеле, активни
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туризам и еко-туризам. Последња
објављена спецификација односи
се на скијалишта и планинска
одмаралишта (UNE 0066-22).
Поред UNE и ICTE, у изради ових
докумената учествовали су и
туристичка и удружења
послодаваца, синдикати и
Министарство туризма. Задатак је
био да се израде јединствени
протоколи за све туристичке
секторе, а сарадња јавног и
приватног сектора била је кључна
у усклађивању и изради ових
смерница, које је накнадно
одобрило и Министарство
здравља. Предложене смернице
обухватајусве туристичке секторе,
као и мере Министарства здравља
за социјалну дистанцу, употребу
баријера, као и употребу
заштитних маски намењених за
становништво и туристе.
Спецификације се баве аспектима
као што су: израда плана за
ванредне ситуације, чишћење и
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дезинфекција, контрола
капацитета, лична заштитна
опрема за особље и одређивање
приоритета за онлајн резервације
и плаћања, како би се избегао
физички контакт.
UNE 066 спецификације
представљају кључне алате, иза
којих стоје здравствени
стручњаци, уз упућивање на низ
хигијенских и здравствених
безбедносних протокола, који
гарантују смањење ризика од
инфекције коронавирусом на
најмању могућу меру. Такође,
смернице могу помоћи током
поновног отварања туристичког
сектора, када дође до ублажавања
мера. Оне ће бити од користи и
приликом промовисања сигурних
туристичких дестинација, као што
је Шпанија.
Институт за стандардизацију
Србије препознао је ове
спецификације као битан алат за
опоравак туристичког сектора, па

је у сарадњи са Шпанским
удружењем за стандардизацију
договорио преузимање неколико
спецификација као докумената на
српском језику које ће бити такође
јавно доступне и на располагању
за коришћење у, за почетак, пет
области у туристичком сектору, и
то за туристичке агенције, хотеле и
туристичке апартмане, услуге
ресторана и кетеринга,
медицинске спа-центре, скијашке
центре и планинска одмаралишта.
Поред претходно изнетог,
Међународна организација за
стандардизацију (ISO) израдила је
документ који ће пружаоцима
услуга туризма помоћи да
примене најбоље мере за
безбедност свих корисника и
увериће туристе у ефикасност
спроведених мера. Јавно доступна
спецификација ISO/PAS 5643,
Туризам и сродне услуге - Мере за
смањење ширења COVID-19 у
туристичкој индустрији, објављена
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је у мају месецу 2021. године и
помоћи ће свима у туристичком
сектору да на безбедан начин
пружају своје услуге и спрече
ширење вируса.
Убрзо после објављивања
спецификације ISO/PAS 5643, у
сарадњи са Међународном
организацијом за
стандардизацију, CEN је усвојио
ISO/PAS 5643 и преиначио га у
први део серије CWA 5643, а затим
је објавио нови документ
„Европски печат безбедности
(против) COVID-19”. Документ је
утврђен као други део серије CWA
5643, коју је донео CEN Workshop
EUROSAFETOUR.
Овај скуп докумената представља
одговор на захтев Европске
комисије и састоји се из два дела:
•
CWA 5643-1, Туризам и
повезане услуге – Захтеви и
смернице за спречавање ширења
COVID-19 у туристичкој индустрији;
•
CWA 5643-2, Туризам и

повезане услуге – Захтеви и
смернице за спречавање ширења
COVID-19 у туристичкој индустрији
– Европски визуелни идентитет.
У првом делу успостављени су
захтеви и препоруке за туристичке
организације како би спречили
ширење коронавируса и
заштитили здравље својих
запослених, уз пружање
сигурнијих туристичких услуга и
производа намењених туристима.
У другом делу представљен је
визуелни идентитет печата које ће
туристичке организације и
установе моћи да прибаве ако су
испуниле захтеве прописане у
CWA 5643-1.
Печат може издавати само
компетентни орган, који ће водити
регистар издатих печата и
спроводити надзор на употребом
печата сходно прописаним
смерницама.

„Европски печат безбедности
(против) COVID-19” може
послужити у летњој сезони као
смерница туристима и алат за
успостављање поверења путника
и туриста који су изабрали земље
Европске уније као дестинацију.
Заједно са Европском комисијом,
CEN верује да ће „Европски печат
безбедности (против) COVID-19”
представљати важан алат за
безбедно отварање туристичког
сектора и враћање поверења
потрошача.
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ХОЛАНДСКИ ПАР СЕ ПРЕСЕЛИО У ПРВУ ЕВРОПСКУ 3D-ШТАМПАНУ КУЋУ
Пензионисани пар из Холандије уселио се у прву
европску кућу у потпуности направљену техником
3D-штампања. Двособни бунгалов у Ајндховену први
је од пет домова планираних на том месту у
наредним месецима.

Дугорочно гледано, многи у грађевинској индустрији
верују да би домови одштампани 3D-техником могли
постати одрживо решење за сузбијање несташице
станова. Технологија је пријатнија за животну средину
и смањује трошкове, јер користи мање бетона, а
домови се брже граде. За штампање новог дома
требало је само 120 сати.
3D-штампање значи да архитекте могу бити
креативније – „Гардијан” упоређује заобљени облик
модела бунгалова у Ајндховену са кућом Породице
Кременко (из познатог стрипа, а потом и играног
филма). Поред свега, 3D-штампање нуди алтернативу
вештим зидарима, којих у Холандији нема довољно на
тржишту рада. Зграда је изведена у сарадњи са Eindhoven University of Technology (TU Eindhoven) који је
познат као пионир у 3D-штампању помоћу бетона. Сâм
3D-штампач је роботска рука опремљена млазницом
која „избија” слој по слој цемента за изградњу носећих
зидова.
Улога међународних стандарда
Међународни стандарди су потребни за развој
3D-штампе. Подаци који покрећу 3D-штампач могу се
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генерисати помоћу рачунарски
потпомогнутог дизајна (CAD),
3D-скенером или на оба начина.
Њихов формат мора бити
разумљив машинама и треба их
чувати, размењивати, индексирати
и осигурати. Заштита интегритета
података такође је пресудна када
се производе безбедносни
уређаји или компоненте од
кључне важности.
ISO/IEC JTC 1, здружени технички
комитет ISO-а и IEC-а, производи
међународне стандарде за

информационе и комуникационе
технологије за пословне и
потрошачке примене. Наменска
радна група у ЈТC 1 обавља
послове стандардизације
3D-штампе и скенирања. Поред
тога, одређени број IEC-ових
техничких комитета и поткомитета
ради на идентификовању, развоју
и координацији међународних
стандарда за електричне и
електронске компоненте које се
уграђују у 3D-штампаче и користе
у адитивним и субтрактивним
производним процесима.
Међу многим другим релевантним
деловима и компонентама су и
прекидачи и релеји (TC 17,
Високонапонска постројења, TC
121, Електроинсталациони прибор
и његови поткомитети), серво и
корачни мотори који се користе за
померање главе за истискивање
или ласер за синтеровање (TC 2,
Обртне електричне машине) и
напајања (TC 96, Енергетски

трансформатори).
Најважнији су различити типови
ласера који се користе за
синтеровање метала и полимера.
Tехнички комитет ТC 76, Сигурност
оптичког зрачења и ласерска
опрема, водеће је тело за
стандардизацију ласера,
укључујући ласере велике снаге
који се користе у индустријским и
истраживачким применама.
Његов рад је пресудан за
3D-штампу.
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СТАНДАРДИ КАО ТЕМЕЉ БУДУЋНОСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Интервју са Владаном Цвејићем,
„Power consulting automation“
Владан Цвејић, дипломирани
инжењер електротехнике, члан
комисије за стандарде
Института N057 и члан
међународног техничког
комитета за управљање и
електрокомуникацију у
електроенергетском систему –
IEC/TC 57, власник је фирме „Power
consulting automation“ и
консултант и експерт за
енергетику.
У овом броју билтена разговараће са нама о потреби да све
значајне компаније из домена енергетике имају експерта за
стандардизацију, специјалисту који прати технолошки
развој и развој стандарда и који је директна спона између
националног представника за стандардизацију и
компанијске мисије и визије.
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Пут ка стандардизацији нашег саговорника кренуо је крајем
2012. године, када га је Електромрежа Србије (ЕМС) у којој је
тада радио, номиновала за учествовање у раду аd hoc радне
групе Европске асоцијације преносних електроенергетских
мрежа, ENTSO-E. Циљ поменуте групе је био да крајњи
корисници дају допринос у формирању става према
радикалним променама које стандардизација паметних мрежа
(Smart Grid) уводила, превасходно кроз серију стандарда IEC
61850. Рад у овој групи је господина Цвејића практично увео у
поље рада комисије Института за стандардизацију Србије, KS
N057, Управљање и комуникација у електроенергетском
систему, која је национални еквивалент међународног
Техничког комитета IEC/TC 57, Power systems management and
associated information exchange, а затим је изабрани за учесника
Радне групе WG 10 у склопу TC 57.
Од тог момента, активним учествовањем у заседањима радне
групе, као и у раду радних тимова у изради међународних
стандарда и других докумената, господин Цвејић пружа значајан
допринос, како на националном, тако и на међународном плану.
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ИСС: Сазнали смо како је све почело. Да
ли је то променило ваше инжењерске
приступе у раду?
ВЛАДАН ЦВЕЈИЋ: Дефинитивно. Већ на
првим састанцима поменуте ENTSO-E ad
hoc групе препознао сам да стандарди
серије IEC 61850 представљају веома
битне градивне елементе будућности
енергетске цивилизације. Такође сам
схватио да ћу и те како много морати
да учим и подробније се упознам са
садржајем ових стандарда. Пројекти које
смо у ЕМС-у до тада изводили били су
базирани на производима једног
произвођача. Оно што је битно да се зна
јесте да SRPS EN 61850, као и већина
других стандарда, успоставља велики
потенцијал интероперабилности, а
тиме и мултипроизвођачко решење. Да
би се применио пун потенцијал
стандарда, требало је разумети
различите примене. То је даље значило
да треба најпре прочитати веома
интересантних 1.500 страница
докумената. То је био тек почетак.

ИСС: ЕМС је и данас једна од наших
значајних корпорација која улаже у свој
најважнији ресурс, инжењере, кроз
њихову едукацију и специјализацију. ИСС
има изузетну сарадњу са њима.
ВЛАДАН ЦВЕЈИЋ: Слажем се. ЕМС је увек
био важан чинилац на пољу
стандардизације и директне примене у
свим сегментима електроенергетског
система. Схватањем значаја ове улоге
ЕМС-а, прихватио сам одговорност да
лично додатно допринесем у свом
домену. То је подразумевало интензивно
упознавање са стандардима и њиховим
захтевима, њихову директну примену
кроз писање нових интерних техничких
стандарда и прописа, заједно са
колегама из сектора Технике и Погона
Електромреже Србије, али и веома живу
активност кроз деловање ENTSO-E групе
која је у међувремену добила посебан
посматрачки статус и директну везу са
TC 57 WG10. На овом примеру сам видео
како процес стандардизације
функционише у својој пуној динамици.
Како експерти из различитих групација -

произвођача, независних института,
крајњих корисника, кроз консензус доносе
веома важне одлуке и усмеравају развој
цивилизације у овом домену. Мој
допринос у том моменту је био скроман.
Уочавали смо проблеме у примени и
сматрали да стандард треба да се
прилагоди његовим корисницима.

ИСС: На који начин је то утицало на ваш
даљи рад?
ВЛАДАН ЦВЕЈИЋ: Тада сам препознао у
себи жељу да променим угао гледања на
стандард и одлучио да постанем део
произвођачког тима. Компанија у којој
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сам тада видео остварење тог циља
јесте „Gridsoftware”, канадска фирма која
је агилно наступала на тржишту
испитивања везаног за системе SRPS EN
61850. Практично, то је био српски тим
који је развијао испитне и инжењерске
алате (хардверске и софтверске) који би
требало да помогну у имплементацији и
одржавању система аутоматизације у
електроенергетским постројењима. То
је продубило моја интересовања и знање
на овом пољу. Пратио сам и директно
учествовао у даљем развоју већ
поменутог стандарда. Заправо, не једног
стандарда, већ серије докумената, јер се
из 13 иницијалних, развило више од 40
међународних стандарда, техничких
спецификација и извештаја. Преузимао
сам одговорности у вођењу радних
тимова или писању делова техничких
извештаја.
Захваљујући томе, упознао сам бројне
експерте широм света и искусио прилику
да од њих пуно научим.
На крају сам из сегмента произвођача
прешао у консултантске воде. Један од
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кључних послова којимa сам се као
профил-менаџер за ENTSO-E бавио јесте
IEC 61850, са задатком дефинисања
универзалног IEC 61850 профила и развоја
модела спецификације уређаја према IEC
61850. Пројекат, нажалост, није доведен
до краја, али су његове позитивне
последице израда техничких извештаја
који су се фокусирали на проблеме
проистекле из мог рада и рада радне
групе ENTSO-E.
У стартап фирми „ENSACO Solutions”, чији
сам део, припремамо софтверску
платформу као основу целе палете
индустријских производа у које ћемо
инкорпорирати наше знање и
постулате дефинисане у разним
индустријским стандардима. Наравно,
први циљ нам је био да поставимо
процесе квалитета према ISO 9001
стандарду. Као што видите – све је
ослоњено на стандардизацију.
Прихватањем чињенице да је друштво
пружило руку сваком предузетнику
својим настојањем да му помогне у
пословном развоју, можемо само да

убрзамо интеграцију и напредак, лични и
национални.
ИСС: Да ли је тренутна, пандемијска
ситуација, драстично изменила начин на
који процес стандардизације
функционише?
ВЛАДАН ЦВЕЈИЋ: Последњи састанак
уживо радне групе WG10 одржан је
прошле године у фебруару, у Голден
Колораду, САД. Тада је COVID-19 већ
узимао маха и одлучено је, у циљу
заштите свих нас, да рад пренесемо у
виртуелни свет.

Састанци се одржавају преко разних
онлајн платформи за комуникацију.
Морам да признам да се број састанака
знатно повећао. Да ли због лакоће
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организовања виртуелних седница, а у
циљу одржавања жељене динамике
радова на стандардима, дешава се да у
току недеље имамо од 3 до 4 састанка
који трају од 2 до 6 сати. Времена
одржавања се усклађују некад према
колегама из Северне Америке, а некада
према Аустралији и Далеком истоку.
Трудим се да то не омета моју радну
рутину. Све у свему, сви се максимално
трудимо да допринесемо и урадимо оно
што смо се договорили. Реч је, иначе, о
састанцима радних тимова, са мањим
бројем експерата (до 10), а цела радна
група добија резултате рада ових
тимова на коментарисање, пре него
што документ уђе у званичну процедуру
прописану у IEC-у.
ИСС: Колико је битан сегмент
стандардизације из вашег угла?
ВЛАДАН ЦВЕЈИЋ: Технолошки развој је
увео нова правила функционисања
система производње, преноса и
потрошње електричне енергије.
Императив је да се на „интелигентан”
начин управљају и држе под контролом

различити сегменти овог битног
производа и ресурса нашег напретка.
Смањење утицаја на животну средину,
аутоматизација процеса, смањење
трошкова – само су неки од многобројних
параметара којима се руководи наше
друштво. У времену глобализације је то
немогуће самостално спровести. Једини
пут јесте заједнички, цивилизацијски
напор, који се манифестује кроз процес
израде стандарда.

Није само енергетика у фокусу. То је и
увођење реда у сваки сегмент нашег
комплексног и испреплетеног живота. У
томе смо сви заједно. Имамо скуп
решења за многе проблеме на једном
месту. Потребно их је проучити и
правилно применити. Додатни искорак

је рад на добровољној бази, заједно са
другим експертима, на нечему што
утиче на цивилизацијски раст. Веома
сам захвалан на професионалној
подршци коју имам од колега из ИСС-а.
Сматрам својом одговорношћу да
промовишем основне принципе на којима
је ИСС заснован. Кроз његово постојање
имамо прилику да локалним деловањем
утичемо на глобалном нивоу. Врло радо и
сâм међу експертима промовишем
учествовање у раду ИСС-а и
међународних комисија. Трудим се да
наглашавам да све значајне компаније из
домена енергетике треба да имају
експерта стандардизације,
специјалисту који прати технолошки
развој и развој стандарда и који је
директна спона између националног
представника за стандардизацију и
компанијске мисије и визије. Примена
стандарда је суштина за наш напредак и
бољитак.
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ИНОВАЦИЈЕ – БОЉА БУДУЋНОСТ
„ОРГАН НА ЧИПУ” (ОRGAN ON CHIP – ОоC)
Револуционарна технологија на
прагу широке примене –
у служби заштите живог света и
ефикаснијег пословања
Иницијатива
CEN-CENELEC
под
називом „Одређивање положаја
науке у стандардима” (Putting Science
into Standards – PSIS) идентификује
нова научна и технолошка подручја
која би могла имати користи од
активности стандардизације, како би
се омогућиле иновације и повећала
индустријска конкурентност. Сваке
године CEN-CENELEC и Заједнички
истраживачки центар Европске
комисије (European Commission’s
Joint Research Centre – JRC) од
различитих
предлога
научника
Заједничког истраживачког центра
бирају тему за PSIS радионицу. Ова
радионица је прилика да се
заинтересоване
стране
из
различитих области како би се
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идентификовали приоритети, разменила мишљења о будућем развоју и
потребама заинтересованих страна и
пружиле препоруке CEN-CENELEC-у
о могућим наредним корацима за
развој стандарда.
Ове године је у оквиру иницијативе
„Одређивање положаја науке у
стандардима“ одлучено да тема
радне групе буде „Орган на чипу”
(Оrgan on Chip – ОоC). У априлу је на
ову тему одржана радионица на којој
су учествовали и експерти из наше
земље,
чланови
комисије
за
стандарде Института за стандардизацију Србије.
Шта је „орган на чипу”?
„Орган на чипу” се односи на групу
иновативних
технологија
способних за одржавање и надгледање
живих,
конструисаних
људских или животињских ткива,
у контролисаној микрооколини.

Сврха ОоC је да опонашају
специфичне физиолошке особине и
функције органа, укључујући и
опонашање интеракција између
различитих органа у телу.

Развој ОоC-а започео је на
универзитетима пре око 15 година,
спајајући технологију и биологију,
али се у последњих неколико година
њихова употреба брзо проширила
захваљујући све већој употреби у
фармацеутским компанијама. ОоC
укључује широк спектар различитих
технологија различите сложености и
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њихов
опсег
применљивости
обично варира у зависности од
функције органа која се опонаша. Оо
C се може користити за примену у
многим научним областима, а
најчешће
за
испитивање
токсичности, откривање и развој
лекова (укључујући биокинетику),
моделирање
болести
и
у
персонализованој медицини.
Употреба ових технологија је такође
релевантна за биомедицинска
истраживања у којима би могла да
замени употребу животиња у
проучавању одређених патологија,
као што су рак и неуродегенеративни поремећаји.
Опсежан развој технологија и алата
за „орган на чипу” последњих
година, резултат нереалних очекивања да ће ОоC довести до:
• више различитих приступа који се
односе на човека у биомедицинским истраживањима;
• бржих, јефтинијих и ефикаснијих
претклиничких испитивања

нових лекова;
• бољих начина за процену потенцијалних здравствених и токсичних ефеката лекова, хемикалија,
прехрамбених производа и
козметике;
• убрзања процеса пренамене
лекова;
• смањења и замене испитивања
на животињама.
Значај стандардизације у ОоC
Рад који обављају европски и
међународни
конзорцијуми
указује на то да би стандардизација
требало да буде камен темељац за
унапређење ОоC технологије и
њен
ефикасан
пренос
у
обећавајућа подручја примене.
Међународни
интерес
за
развијање ОоC-а је велики и неке
компаније
радо
финансирају
развој ове технологије, па могу да
понуде производе са високим
нивоом технолошке спремности за
одређене
примене.
Међутим,

већина уређаја се још увек развија
и
тестира
у
истраживачким
лабораторијама
и
почетним
оперативним системима.
Стандарди су моћан алат који се
може користити за подршку у
процесу квалификације ОоC-а која
ће показати његову биолошку
релевантност, омогућити већу
примену крајњим корисницима, а
законодавцима
олакшати
прихватање. Поред тога, они могу
подржати и процену ових нових
технологија,
омогућавајући
одговарајућу карактеризацију ОоC
уређаја, укључујући систематски
опис очекиваних перформанси.
Стандарди могу олакшати и
интероперабилност
различитих
ОоC компонената, олакшавајући
тако иновације и развој производа.
Штавише, стандарди се могу
користити
за
мерење
перформанси ОоC-а како би се
омогућило поређење сличних
уређаја и утврдила погодност за
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сврху. Такође могу побољшати
комуникацију
кроз
усклађено
извештавање о карактеристикама
система, користећи договорене
формате и термине.
Очекује се да ће активности у
оквиру стандардизације:
• повећати примену ОоC у
тренутним и будућим прописима;
• омогућити употребу ОоC у
ванредним ситуацијама, за брзи
развој и испитивање лекова и

вакцина;
• помоћи у проналажењу бољих
алтернатива употреби животиња
у научне сврхе,
• подржати европске ОоC
почетнике да премосте тежак
почетак у што краћем року, са
нижим трошковима, достижући
брзо комерцијализацију
производа и повећавајући
њихово присуство на тржишту;
• дефинисати јасну терминологију

и класификацију ОоC уређаја
ради олакшавања комуникације
између програмера, крајњих
корисника и законодавца;
• дефинисати јединствену
методологију за процену
технолошких перформанси
уређаја, јер је потребан консензус
о релевантним параметрима које
треба контролисати, опсезима
прихватљивости и мерним
методама и јединицама које
треба користити;
• дефинисати методологију за
биолошку процену, јер је важно
идентификовати релевантне
биомаркере за сваку функцију
органа и референтна једињења
(нпр. позитивне и негативне
контроле) који се могу користити
за карактеризацију биолошких
перформанси.
Стандардизација у области ОоC
на међународном нивоу
Развој стандарда и њихова улога у
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унапређивању ОоC поља чине
фокус бројних конзорцијума који
описују
визију
многих
заинтересованих страна, како на
европском,
тако
и
на
међународном
нивоу
у
овој
иновативној научној области.
Пројекат „Орган на чипу у развоју”
(Organ-on-Chip in development – ORCHID1)) био је иницијатива ЕУ чији је
циљ стварање мапе пута за ОоC
технологију и изградња мреже свих
релевантних
актера
у
овом
обећавајућем иновативном пољу.
Пројекат ORCHID донео је европску
мапу пута за ОоC, укључујући
препоруке за стандардизацију и
квалификације
које
обухватају
технолошку и биолошку процену.
Још један добродошао исход
пројекта
било
је
стварање
Европског друштва за орган на
чипу (EUROoCS2)) које окупља
државне и јавне институције;
академске
истраживачке
заједнице; индустријске групе које

представљају
фарма–цеутски,
козметички,
хемијски
и
прехрамбени сектор; болнице и
универзитетске
медицинске
центре;
удружења
пацијената;
регулаторне
агенције
и
законодавце.
IQ Consortium3) (Међународни
конзорцијум
за
иновације
и
квалитет у фармацеутском развоју)
укључује заинтересоване стране из
фармацеутске индустрије које већ
користе или су заинтересоване за
употребу ОоC технологија у свом
циклусу
развоја
лекова.
Конзорцијум сарађује са америчким
Националним
институтом за здравље (NIH), америчком
Управом за храну и лекове (FDA) и
програмерима ткивних чипова на
примени и квалификацији MPS
модела као in vitro алата за развој
лекова.
Њихове
перспективе
описане су у серији радова о
одређеним органима и апликацијама објављеним почетком

2020. године.
Радионица Т4, коју је у јуну 2019.
организовао CAAT-Europe (Центар
за тестирање на животињама у
Европи), окупила је 46 водећих
међународних стручњака из свих
кључних група заинтересованих
страна - академске заједнице,
индустрије добављача, фармацеутске индустрије, потрошача
производа и регулаторних тела.
Радионица је анализирала изазове
и
препреке
током
животног
циклуса
микрофизиолошких
система (MPS), групе технологија
која такође укључује ОоC. У њиховом извештају „MPS инспирисани
биологијом за унапређење добробити пацијената и добробити
животиња
у
развоју
лекова”,
стандардизација и хармонизација
су од пресудног значаја за
унапређење
квалификације
и
валидације ОоC технологије.
Аутор текста: Јован Петровић

1) https://cordis.europa.eu/project/id/766884 2) https://euroocs.eu/ 3) https://iqconsortium.org/
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ДОНЕТ ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА
ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ

У „Службеном гласнику
Републике Србије”, број 49/21 од
14. маја 2021. године
објављен је нови Закон о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености.
Овај закон ступио је на снагу 22.
маја 2021. године.
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У „Службеном гласнику Републике
Србије”, број 49/21 од 14. маја 2021.
године објављен је нови Закон о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености. Овај закон ступио
је на снагу 22. маја 2021. године.
Област техничког законодавства је
до сада била уређена Законом о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09), као и
подзаконским актима донетим на
основу тог закона. Овај закон је
био делимично усаглашен са
европском регулативом у овој
области која је важила у време
његовог доношења.
Након периода примене овог
закона у трајању од осам година,
пракса је показала да је у циљу
ефикаснијег обављања послова из
области техничког з

конодавства неопходно прописати
нова законска решења. Ово
нарочито имајући у виду потребу
даљег усаглашавања техничког
законодавства у Републици
Србији са регулативом и праксом
која се примењује у Европској
унији, односно са одредбама
Одлуке ЕУ бр. 768/2008 Европског
парламента и Савета од 9. јула
2008. године о заједничком оквиру
за трговање производима.
С обзиром на то да се овим
законом системски уређује област
техничког законодавства,
пословање привредних субјеката
и безбедности потрошача,
предлагач кроз текст закона
дефинише правни основ за
унапређивање техничког
законодавства у Републици
Србији. Законом је извршено
усклађивање са најбољом
праксом ЕУ и стандардима у
области технике, побољшање

услова за пословање и развој
српске привреде, смањивање
нелојалне конкуренције,
уклањање неоправданих
препрека у трговини и заштита
јавних интереса, као што је
заштита здравља и безбедности
потрошача, заштита имовине,
заштита животне средине и
заштита на раду.
Анализа примене важећег закона
је идентификовала одређене
проблеме у вези са
функционисањем и
импле–ментацијом техничког
законодавства, као што је:
неусаглашеност одређеног броја
производа који се испоручују на
тржиште, неуједначен учинак
именованих тела и неодговарајући
или недовољан правни основ у
важећем закону за формулисање
подзаконских аката.
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Оцењено је да ће се значајан део
ових проблема решити
настављањем усклађивања са
важећим законодавством ЕУ у овој
области, те бројне секторске
директиве обједињене у тзв.
Новом пакету за трговање
производима, упут–ством и
водичима ЕУ („Blue Guide”).
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Такође, јавила се потреба за
прецизирањем одредби које
представљају правни основ за
уређивање тзв. нехар–монизоване
области, односно техничких
прописа који су искључиво
националног типа, а у складу са
Уредбом ЕУ 764/2008.

Прописи ЕУ су донели важне
новине у техничком законодавству
које укључују и пооштрене захтеве
за испуњавање услова за
именовање тела за оцењи–вање
усаглашености, додатне режиме у
вези са тржишним надзором,
појачану одговорност и
прецизиране обавезе
испоручилаца у функцији заштите
безбедности потрошача и
корисника, посебно у вези са
документацијом која прати
производ на тржишту, као и
обавезом јачања сарадње
привредника са органима
тржишног надзора. Истовремено
се јавила и потреба за
растерећењем привредника,
посебно у вези са обавезама
административне природе које
нису неопходне са стано–вишта
реалног обезбеђивања
испуњен–ости безбедносних
захтева, или пре–дстављају
непотребне препреке трго–вини,
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или не узимају у довољној мери
статус малих и средњих предузећа
при–ликом прописивања
одређених обавеза.
Новим законом прецизније се
дефинишу поједини појмови,
прецизирају се начела
прописивања поступака
оцењивања усаглашености и
модула у хармонизованој области.
Такође се дефинишу и Српски
знак усаглашености и
претпоставка усаглашености
производа, највише у смислу
додатног промовисања
препознатљивости овог знака.
Одредбама закона се уређује
надзор над радом именованих
тела, односно надзор над
испуњавањем прописаних захтева
за именовање тела за оцењивање
усаглашености и над
извршавањем прописаних
обавеза, а такође се прецизирају
обавезе ових тела у складу са

ангажовањем подизвођача.
Законом се уводе прецизније
обавезе привредника у ланцу
испоруке у погледу обавезе да
производ буде безбедан за
употребу, усаглашен са
прописима, правилно означен и
декларисан.
Посебном одредбом прописује се
основ за формирање Савета за
квалитет, као стручног
саветодавног тела у области
инфраструктуре квалитета, који ће
допринети већем укључивању
шире стручне јавности као основи
за даљи напредак у овој области.
У циљу прецизирања
надлежности у области тржишног
надзора закон садржи одредбе о
надзору за поједине секторе који
су стварали проблеме у пракси
(лифтови, опрема под
притиском...), чиме ће несавесна
трговина и избегавање обавеза
бити на време санкционисани.

Прописане су казнене мере за
несавесне испоручиоце и у том
делу су одредбе у складу са
најбољом међународном праксом,
а све у циљу смањења броја
небезбедних производа.
Имајући у виду све наведено,
доношењем новог закона могу
бити превазиђени уочени
проблеми у при–мени, нарочито
ако се узме у обзир да је више од
две трећине одредби важећег
закона потребно изменити како би
се постигао планирани ефекат.
Даном ступања на снагу овог
закона престаје да важи Закон о
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09).
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СВЕТСКИ ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ #WAD2021

Међународни форум за акредитацију – IAF и Међународна
организација за акредитацију лабораторија – ILAC, као и сваке
године, 9. јуна, заједнички обележавају Светски дан
акредитације на глобалном нивоу, како би јавност била боље
информисана о значају и вредности акредитације.
Овогодишња тема Светског дана акредитације била је
„Подршка спровођењy циљева одрживог развоја”.
Циљеви одрживог развоја, такође познати и као глобални
циљеви, представљају универзални позив на деловање ради
искорењавања сиромаштва, заштите животне средине и
обезбеђивања мира и просперитета за све.
Сви ови циљеви, укупно њих 17, заснивају се на успеху
миленијумских циљева развоја, али обухватају и нове
приоритетне области као што су климатске промене, економске
неједнакости, иновације, одржива потрошња, мир и правда
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Циљеви одрживог развоја ступили
су на снагу у јануару 2016. године.
Они дају јасне смернице и циљеве
које све државе треба да усвоје у
складу са својим приоритетима и
глобалним еколошким изазовима
у целини.
Уједињене нације (УН) на самиту
одржаном септембра 2015. године
усвојиле су резолуцију
Трансформишимо наш свет:
Агенда за одрживи развој 2030
(Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development). Агенда 2030 представља
универзалну стратегију, при чему
се од држава потписница очекује
да мобилишу све ресурсе како би
циљеви били остварени до 2030.
године. Агенда 2030, са свих 17
циљева, обухвата три димензије
одрживог развоја: економски раст,
социјалну инклузију и заштиту
животне средине.

Значајно је да је Влада Републике
Србије директно учествовала у
развоју и писању Агенде одрживог
развоја кроз укључивање грађана
путем консултација у вези са
развојем агенде после 2015.
године, а уз директно учешће
представника државе на
глобалним форумима на којима су

дефинисани циљеви одрживог
развоја.
Амбициозна стратегија УН чији је
циљ заустављање сиромаштва до
2030. године и остваривање
значајног глобалног социјалног и
еколошког напретка могла би
донети готово 380 милиона радних
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места и нове могућности у
вредности од 12 милијарди у
секторима који обухватају
приступачно становање и
енергетску ефикасност, па све до
кружних модела економије и
напретка у здравству. Циљеви
одрживог развоја УН представљају
нацрт за постизање боље и
одрживије будућности.

партнерство и техничку сарадњу
међународних организација за
акредитацију са Организацијом
Уједињених нација за
индустријски развој (УНИДО) јер
се схвата колико је важна улога
акредитације у постизању агенде
одрживог развоја и њеног утицаја
на индустријски развој и
економски раст.

Oни се баве глобалним изазовима,
укључујући сиромаштво,
неједнакост, климатске промене,
деградацију животне средине и
правду. Постизање циљева
одрживог развоја подразумева
сарадњу влада, приватног сектора,
цивилног друштва и грађана како
би се обезбедило квалитетно
животно окружење. Управо
заједничка изјава коју су објавили
председавајући IAF-а
г. Сјао Ђанхуа (Xiao Jianhua) и
ILAC-а гђа Ети Фелер (Etty Feller),
указује на блиско стратешко

Акредитација, у сарадњи са
другим институцијама
инфраструктуре квалитета,
укључујући метрологију,
стандардизацију, оцењивање
усаглашености и надзор над
тржиштем, пружа техничку основу
која је кључна за функционисање
развијених друштава, као и
друштава у развоју. Она омогућава
индустријски развој, трговинску
конкурентност на глобалном
тржишту, ефикасно коришћење
природних и људских ресурса,
безбедност хране, развој

здравства и заштиту животне
средине.
Позитивни утицај акредитације је,
стога, јасно усклађен са основним
стубовима друштва, људима,
њиховим просперитетом и самом
планетом. Поред тога, креаторима
политике, компанијама и другим
заинтересованим странама пружа
решења за примену, мерење и
надгледање циљева одрживог
развоја, као и подршку приликом
њиховог постизања.
У заједничкој изјави
председавајућих истиче се и
значај акредитације као кључног
фактора у пружању подршке
циљевима одрживог развоја, уз
три међусобно повезана
приоритета: стварање заједничког
просперитета, унапређење
економске конкурентности и
заштиту животне средине.
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Тема овогодишњег Светског дана акредитације 2021.
изабрана је ради истицања важности да креатори
политике треба да наставе са коришћењем услуга
акредитације и инфраструктуре квалитета као
подршке својој агенди постизања циљева одрживог
развоја.
Тема, такође, може деловати као окидач за еволуцију
и осигурати да акредитација и даље буде релевантна
у случају све бржих технолошких иновација, утицаја
4. индустријске револуције и претњи које
представљају климатске промене, загађење и
смањење ресурса.
Интернет портали попут business-beneﬁts.org и publicsector-assurance.org, поводом обележавања
Светског дана акредитације, подржаваће догађаје,
извештавање у медијима, а радионице и семинари
ће се одржавати заједно са прославом Светског дана
акредитације у преко 100 земаља света ради
подизања свести о вредности коју акредитација
представља, подржавајући циљеве одрживог
развоја.
Извор: Текст добијен од Акредитационог тела Србије
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН МЕТРОЛОГИЈЕ

Дирекција за мере и драгоцене
метале (ДМДМ) обележила је
Светски дан метрологије
20. маја 2021. године.
Тим поводом је одржана онлајн
конференција на тему
,,Мерења у здравству”.
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Светски дан метрологије обележава се поводом
годишњице потписивања Метарске конвенције,
којом је 1875. године успостављен оквир за
међународну сарадњу у области метрологије за
индустријску, трговинску и друштвену примену.
Као потписник Метарске конвенције од 1879.
године, Србија већ пуне 142 године примењује
Међународни систем јединица. Сваке године се
истиче одређена тема, па је тако 2021. године
,,Мерење у здравству” тема Светског дана
метрологије.
Претходних година акценат је био на ревизији
Међународног SI система јединица, као и на
Четвртој индустријској револуцији, која је
представљала незаобилазну тему када се говори о
напретку и развоју. Међутим, пандемија Covid-19
донела је бројне неочекиване ситуације, па су тако
сви ресурси и знање усмерени на истраживање

нових начина рада и примене технологије у
области здравства. Метрологија већ има широку
примену у дијагностици и лечењу, као и у сталном
унапређивању медицинских уређаја у циљу
обезбеђивања прецизних и поузданих мерења.
Европска и светска метролошка заједница већ
увелико раде на развоју нових метода и
унапређењу система мерења, а кроз сарадњу са
научним и међународним метролошким
организацијама, ДМДМ обезбеђује размену и
преношење информација од значаја за јавност у
нашој земљи. С тим у вези, у оквиру Европске
регионалне метролошке организације, у току су
бројни истраживачко-развојни пројекти који се
баве истраживањем утицаја пандемије Covid-19 и
развојем метода и техника мерења као подршке
дијагностиковању и лечењу. На пример,
истраживања се баве развојем тачних и поузданих
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тестова за откривање вируса
SARS-CoV-2, затим унапређењем
тестова и развојем нових софтвера
за откривање кардиоваскуларних
болести, развојем нових метода у
борби против резистенције на
антибиотике, развој софтвера за
испитивање заштитних маски за
лице и друго.

Следљивост мерења
концентрације озона у
амбијенталном ваздуху

Метрологија, као наука о
мерењима, игра важну улогу у
одговору на глобалну кризу јавног
здравља и у проналажењу
одговора на питања која
здравствени систем тражи.

Следљивост мерења у области
ултразвучне терапеутике

Током конференције
презентоване су следеће теме:
Метрологија, доза јонизујућих
зрачења у функцији заштите
здравља

Др Милош Живановић, Институт за
нуклеарне науке „Винча“;
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Јасмина Зукан Бановић, ДМДМ;

Улога и значај Лабораторије за
оптичке величине у заштити
здравља и безбедности људи
Бобан Зарков, ДМДМ;

Борис Лаштро, ДМДМ;

Технике/методе неинвазивног
мерења крвног притиска
Драган Пантић, ДМДМ;

EMPIR пројекат: метрологија у
области апликације лекова
Предраг Селаковић, ДМДМ;

Практична примена
метрологије у здравству

На крају конференције је
истакнуто да ће ДМДМ наставити
да се бави изазовима у области
мерења, као и да ће наставити да
развија и осигурава примену
одговарајуће инфраструктуре
мерења у циљу превенције и
унапређења нашег здравља.

др Сунчица Панић, КБЦ ,,Др Драгиша
Мишовић-Дедиње”.
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Извор: Веб-страница ДМДМ од 21. маја
2021. године
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