Хармонизовани стандарди који се односе на Правилник о личној заштитној опреми
(Директива 89/686/EEC Лична заштитна опрема )
Подаци преузети од Института за стандардизацију БиХ
Стање ажурирано: децембар 2014 године

ред.
број

Ознака BAS стандарда

Назив BAS стандарда на једном од
службених језика

Назив стандарда на енглеском језику

Референтни стандард(и)3

Ознака
замијењеног
4
стандарда

1

BAS EN 132:2006

Опрема за заштиту органа за дисање Дефиниције термина и пиктограми

Respiratory protective devices - Definitions of
terms and pictograms

EN 132:1998

EN 132:1990
Напомена 2.1

2

BAS EN 133:2001

Опрема за заштиту органа за дисање Класификација

Respiratory protective devices - Classification

EN 133:2001

EN 133:1990
Напомена 2.1

Датум истекао
(10.8.2002)

3

BAS EN 134:2002

Опрема за заштиту органа за дисање Номенклатура компоненти

Respiratory protective devices - Nomenclature of
components

EN 134:1998

EN 134:1990
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.7.1998)

4

BAS EN 135:1998

Опрема за заштиту органа за дисање - Листа
еквивалентних термина

Respiratory protective devices - List of equivalent EN 135:1998
terms

EN 135:1990
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.6.1999)

5

BAS EN 136:2002

Опрема за заштиту органа за дисање - Пуне
маске-Захтјеви, испитивање, означавање

Respiratory protective devices - Full face masks Requirements, testing, marking

EN 136:1998

6

BAS EN 136/Cor1:2009

Опрема за заштиту органа за дисање - Пуне
маске -Захтјеви, испитивање, означавање

EN 136:1998/AC:2003

7

BAS EN 137:2008

Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати отвореног тока са
сопственим извором компримираног зрака са
маском за цијело лице - Захтјеви, испитивање,
означавање

Amandman AC Respiratory protective devices Full face masks -Requirements, testing, marking;
Amendment AC
Respiratory protective devices - Self-contained
open-circuit compressed air breathing apparatus
with full face mask - Requirements, testing,
marking

EN 136:1989 EN 136- Датум истекао
10:1992 Напомена
(31.7.1998)
2.1

8

BAS EN 138:2002

Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са цријевом за свјежи зрак
за употребу са пуном маском, полумаском или
склопом усника - Захтјеви, испитивање,
означавање

Respiratory protective devices - Fresh air hose
breathing apparatus for use with full face mask,
half mask or mouthpiece assembly Requirements, testing, marking

EN 138:1994

9

BAS EN 140:2008

Опрема за заштиту органа за дисање Полумаске и четвртмаске - Захтјеви,
испитивање и означавање

Half masks and quarter masks - Requirements,
testing, marking

EN 140:1998

10

BAS EN 140/Cor1:2008

Опрема за заштиту органа за дисање Полумаске и четвртмаске - Захтјеви,
испитивање и означавање

Half masks and quarter masks - Requirements,
testing, marking/ Corrigendum

EN 140:1998/AC:1999

11

BAS EN 142:2003

Опрема за заштиту органа за дисање - Склоп
усника -Захтјеви, испитивање, означавање

Respiratory protective devices - Mouthpiece
assemblies -Requirements, testing, marking

12

BAS EN 143:2002

Опрема за заштиту органа за дисање - Филтери Respiratory protective devices - Particle filters за честице -Захтјеви, испитивање, означавање Requirements, testing, marking

EN 137:2006

Датум престанка
предпоставке
усаглашености
замијењеног
стандарда
Напомена
1
Датум
истекао
(30.6.1999)

EN 137:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(23.11.2007)

EN 140:1989
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.3.1999)

EN 142:2002

EN 142:1989
Напомена 2.1

Датум истекао
(10.4.2003)

EN 143:2000

EN 143:1990
Напомена 2.1

Датум истекао
(24.1.2001)

13

BAS EN 143/A1:2007

Опрема за заштиту органа за дисање - Филтери Respiratory protective devices - Particle filters за честице -Захтјеви, испитивање, означавање Requirements, testing, marking/ Amendment A1

EN 143:2000/A1:2006

Напомена 3

Датум истекао
(21.12.2006)

14

BAS EN 143/Cor1:2008

Опрема за заштиту органа за дисање - Филтери Respiratory protective devices - Particle filters за честице-Захтјеви, испитивање и означавање Requirements, testing, marking

EN 143:2000/AC:2005

15

BAS EN 144-1:2002

Опрема за заштиту органа за дисање - Вентили Respiratory protective devices - Gas cylinder
за гасни цилиндер - Дио 1: Веза са навојем за
valves - Part 1: Thread connections for insert
стављање прикључка
connector

EN 144-1:2000

EN 144-1:1991
Напомена 2.1

Датум истекао
(24.1.2001)

16

BAS EN 144-1/A1:2007

Опрема за заштиту органа за дисање - Вентили Respiratory protective devices - Gas cylinder
за гасни цилиндар - Дио 1: Веза са навојем за
valves - Part 1: Thread connections for insert
стављање прикључка
connector; Amendment A1

EN 144-1:2000/A1:2003

Напомена 3

Датум истекао
(21.02.2004)

17

BAS EN 144-1/A2:2007

Опрема за заштиту органа за дисање - Вентили Respiratory protective devices - Gas cylinder
за гасни цилиндар - Дио 1: Веза са навојем за
valves - Part 1: Thread connections for insert
стављање прикључка
connector / Amendment A2

EN 144-1:2000/A2:2005

Напомена 3

Датум истекао
(31.12.2005)

18

BAS EN 144-2:2008

Опрема за заштиту органа за дисање - Вентили Respiratory protective devices - Gas cylinder
за гасни цилиндер - Дио 2: Излазни прикључци valves - Part 2: Outlet connections

EN 144-2:1998

19

BAS EN 144-3:2004

Опрема за заштиту органа за дисање - Вентили Respiratory protective devices - Gas cylinder
EN 144-3:2003
за гасне цилиндре - Дио 3: Прикључни отвори valves - Part 3: Outlet connections for diving gases
за ронилачке гасове Нитрокс и оксиген
Nitrox and oxygen

21

BAS EN 144-3/Cor1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za
gasne cilindre - Dio 3: Priključni otvori za
ronilačke gasove нитроген и оксиген

Amandman AC Respiratory protective devices EN 144-3:2003/AC:2003
Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for
diving gases Nitrox and oxygen -Amendment AC

22

BAS EN 145:2002

Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са сопственим извором Тип са компримираним оксигеном или тип са
компримираним оксиген - нитрогеном Захтјеви, испитивање, означавање

Respiratory protective devices - Self-contained
closed-circuit breathing apparatus compressed
oxygen or compressed oxygen-nitrogen type Requirements, testing, marking

EN 145:1997

EN 145:1988; EN 145- Датум истекао
2:1992 Напомена 2.1 (28.2.1998)

23

BAS EN 145/A1:2002

Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са сопственим извором Тип са компримираним оксигеном или тип са
компримираним оксиген - нитрогеном Захтјеви, испитивање, означавање

Amandman A1 Respiratory protective devices Self-contained closed-circuit breathing apparatus
compressed oxygen or compressed oxygennitrogen type - Requirements, testing, marking Amendment A1

EN 145:1997/A1:2000

Напомена 3

Датум истекао
(24.1.2001)

24

BAS EN 148-1:2008

Respiratory protective devices - Threads for
facepieces -Part 1: Standard thread connection

EN 148-1:1999

EN 148-1:1987
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.8.1999)

25

BAS EN 148-2:2008

Опрема за заштиту органа за дисањеНавојнице за предње дијелове- Дио 1:
Стандардни навојни прикључак
Опрема за заштиту органа за дисањеНавојнице за предње дијелове- Дио 2:
Средишњи навојни прикључак

Respiratory protective devices - Threads for
facepieces -Part 2: Centre thread connection

EN 148-2:1999

EN 148-2:1987
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.8.1999)

26

BAS EN 148-3:2008

Опрема за заштиту органа за дисањеНавојнице за предње дијелове- Дио 3: Навојни
прикључак М45 x 3

Respiratory protective devices - Threads for
facepieces -Part 3: Tread connection M 45 x 3

EN 148-3:1999

EN 148-3:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.8.1999)

27

BAS EN 149+A1:2010

Опрема за заштиту органа за дисање Respiratory protective devices - Filtering half
EN 149:2001+A1:2009
Филтрационе полумаске за заштиту од честица masks to protect against particles - Requirements,
- Захтјеви, испитивање, означавање
testing, marking

EN 149:2001
Напомена 2.1

Датум истекао
(06.05.2010)

28

BAS EN 166:2003

Лична заштитна средства за очи Спецификације

Personal eye-protection - Specifications

EN 166:2001

EN 166:1995
Напомена 2.1

Датум истекао
(10.8.2002)

29

BAS EN 167:2006

Лична заштитна средства за очи - Оптичке
методе испитивања

Personal eye-protection - Optical test methods

EN 167:2001

EN 167:1995
Напомена 2.1

Датум истекао
(10.8.2002)

30

BAS EN 168:2006

Лична заштитна средства за очи - Неоптичке
методе испитивања

Personal eye-protection - Non-optical test
methods

EN 168:2001

EN 168:1995
Напомена 2.1

Датум истекао
(10.8.2002)

31

BAS EN 169:2007

Лична заштитна средства за очи - Филтери за Personal eye-protection- filters for welding and
заваривање и сродне технике - Захтјеви за
related techniques- transmittance requirements
пропустљивост и препоруке за употребљивост and recommended utilisation

EN 169:2002

EN 169:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

32

BAS EN 170:2004

Лична заштитна средства за очи - Филтери за
ултравиолетно зрачење - Захтјеви за
пропустљивост и препоруке за употребу

Personal eye-protection - Ultraviolet filters Transmittance requirements and recommended
use

EN 170:2002

EN 170:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

33

BAS EN 171:2002

Лична заштитна средства за очи - Филтери за
инфрацрвено подручје - Захтјеви за
пропустљивост и препоруке за употребу

Personal eye-protection - Infrared filters Transmittance requirements and recommended
use

EN 171:2002

EN 171:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(10.4.2003)

34

BAS EN 172:2008

35

BAS EN 172/A1:2008

Лична заштитна средства за очи - Сунчани
филтери за индустријску употребу
Лична заштитна средства за очи - Сунчани
филтери за индустријску употребу

Personal eye protection - Sunglare filters for
EN 172:1994
industrial use
Amandman A1 Personal eye protection - Sunglare EN 172:1994/A1:2000
filters for industrial use; Amendment A1

Напомена 3

Датум истекао
(31.10.2000)

36

BAS EN 172/A2:2008
BAS EN 174:2003

EN 174:1996
Напомена 2.1

Датум истекао
(10.8.2002)
Датум истекао
(21.12.2001)

38

BAS EN 175:2001

Personal eye protection - Sunglare filters for
EN 172:1994/A2:2001
industrial use; Amendment A2
Personal eye-protection - Ski goggles for downhill EN 174:2001
skiing
Personal protection - Equipment for eye and face EN 175:1997
protection during welding and allied processes

Напомена 3

37

Лична заштитна средства за очи - Сунчани
филтери за индустријску употребу
Лична заштитна средства за очи - Наочале за
скијаше
Лична заштита - Опрема за заштиту очију и
лица при заваривању и сродним поступцима

39

BAS EN 207:2011

Лична заштитна средства за очи - Филтери и
штитници за очи за заштиту од ласерске
радијације (штитници за очи од ласерске
радијације)

Personal eye-protection - Filters and eyeprotectors against laser radiation (laser eyeprotectors)

EN 207:2009

EN 207:1998
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.6.2010)

40

BAS EN 207/Cor1:2012

Лична заштитна средства за очи - Филтери и
штитници за очи за заштиту од ласерске
радијације (штитници за очи од ласерске
радијације)

Personal eye-protection - Filters and eyeprotectors against laser radiation (laser eyeprotectors)

EN 207:2009/AC:2011

41

BAS EN 208:2011

Лична заштитна средства за очи - Штитници за Personal eye-protection - Eye-protectors for
очи за послове подешавања ласера и ласерских adjustment work on lasers and laser systems
система (штитници за очи за подешавање
(laser adjustment eye- protectors)
ласера)

EN 208:2009

EN 208:1998
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.6.2010)

Respiratory equipment - Open-circuit selfcontained compressed air diving apparatus Requirements, testing, marking

EN 250:2014

EN 250:2000
Напомена 2.1

31.12.2014/У Плану
рада за 2015

42

Respiratory equipment - Open-circuit selfcontained compressed air diving apparatus Requirements, testing, marking

43

BAS EN 269:2002

Опрема за заштиту органа за дисање Powered fresh air hose breathing apparatus
Изолациони апарати са цријевом за довод
incorporating a hood - Requirements, testing,
свјежег зрака са мотором, спојени са
marking
капуљачом - Захтјеви, испитивање, означавање

EN 269:1994

44

BAS EN 342:2005

Заштитна одјећа - Комплети и одјећа за
заштиту од хладноће

EN 342:2004

Protective clothing - Ensembles and garments for
protection against cold

45

BAS EN 342/Cor1:2009

Заштитна одјећа - Комплети и одјећа за
заштиту од хладноће

Protective clothing - Ensembles and garments for
protection against cold

EN 342:2004/AC:2008

46

BAS EN 343+A1:2009

Заштитна одјећа - Заштита од кише

Protective clothing - Protection against rain

EN 343:2003+A1:2007

47
48

BAS EN 343+A1/Cor1:2011

Заштитна одјећа - Заштита од кише

Protective clothing - Protection against rain

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

BAS EN 348:2002

Заштитна одјећа - Одређивање понашања
материјала на утицај мањих прскања честица
растопљеног метала

Protective clothing - Test method: Determination
of behaviour of materials on impact of small
splashes of molten metal

EN 348:1992

49

BAS EN 348/Cor1:2008

Заштитна одјећа - Методе испитивања Одређивање понашања материјала на удар
малих капљица растопљеног метала

Protective clothing - Test method: Determination
of behaviour of materials on impact of small
splashes of molten metal/ Corrigendum

EN 348:1992/AC:1993

50

BAS EN 352-1:2003

Штитници за уши - Опћи захтјеви - Дио 1:
Антифони

Hearing protectors - General requirements - Part
1: Ear-Muffs

51

BAS EN 352-2:2003

Штитници за уши - Опћи захтјеви - Дио 2:
Чепови за уши

52

BAS EN 352-3:2004

53

EN 343:2003
Напомена 2.1

Датум истекао
(29.2.2008)

EN 352-1:2002

EN 352-1:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

Hearing protectors - General requirements - Part
2: Ear-plugs

EN 352-2:2002

EN 352-2:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

Штитници за уши - Опћи захтјеви - Дио 3:
Антифони прчвршћени на индустријски
заштитни шљем

Hearing protectors - General requirements - Part
3: Ear-muffs attached to an industrial safety
helmet

EN 352-3:2002

EN 352-3:1996
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

BAS EN 352-4:2003

Штитници за уши - Сигурносни захтјеви и
испитивање - Дио 4: Зависни ниво антифона

Hearing protectors - Safety requirements and
testing -Part 4: Level-dependent ear- muffs

EN 352-4:2001

54

BAS EN 352-4/A1:2007

Штитници за уши - Сигурносни захтјеви и
испитивање - Дио 4: Зависни ниво антифона

Safety requirements and testing -Part 4: Leveldependent ear-muffs

EN 352-4:2001/A1:2005

Напомена 3

Датум истекао
(30.04.2006)

55

BAS EN 352-5:2004

Штитници за уши - Сигурносни захтјеви и
испитивање - Дио 5: Антифони за редукцију
активне буке

Hearing protectors - Safety requirements and
testing -Part 4: Level-dependent ear-muffs

EN 352-5:2002

56

BAS EN 352-5/A1:2007

Штитници за уши - Сигурносни захтјеви и
испитивање - Дио 5: Антифони за редукцију
активне буке

Hearing protectors - Safety requirements and
testing -Part 5: Active noise reduction ear-muffs

EN 352-5:2002/A1:2005

Напомена 3

Датум истекао
(06.05.2010)

57

BAS EN 352-6:2004

BAS EN 352-7:2004

Hearing protectors - Safety requirements and
testing -Part 6: Ear-muffs with electrical audio
input
Hearing protectors - Safety requirements and
testing -Part 7: Level-dependent ear- plugs

EN 352-6:2002

58
59

BAS EN 352-8:2009

Штитници за уши - Сигурносни захтјеви и
испитивање - Дио 6: Антифони са електричним
слушним улазом
Штитници за уши - Сигурносни захтјеви и
испитивање - Дио 7: Условљени ниво чепова за
уши
Штитници за уши - Сигурносни захтјеви и
испитивање - Дио 8: Аудио антифони за забаву

Safety requirements and testing -Part 8:
Entertainment audio ear-muffs

EN 352-8:2008

60

BAS EN 353-2:2005

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 353-2:2002
Дио 2: Водећи тип заустављача пада
height -Part 2: Guided type fall arresters including
укључујући флексибилну анкерну вођицу
a flexible anchor line

EN 353-2:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

61

BAS EN 354:2011

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 354:2010
Везице
height -Lanyards

EN 354:2002
Напомена 2.1

Датум истекао
(9.7.2011)

62

BAS EN 355:2005

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 355:2002
Апсорбери енергије
height - Energy absorbers

EN 355:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

EN 352-7:2002

63

BAS EN 358:2002

Лична заштитна опрема за рад на висини и
Personal protective equipment for work
EN 358:1999
заштиту од пада са висине - Појасеви за
positioning and prevention of falls from a height позиционирање и задржавање и
Belts for work positioning and restraint and work
позиционирање конопа
positioning lanyards
Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 360:2002
Тип заустављача пада на повлачење
height -Retractable type fall arresters

EN 358:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(21.12.2001)

64

BAS EN 360:2004

EN 360:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

65

BAS EN 361:2004

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 361:2002
Појасеви за цијело тијело
height -Full body harnesses

EN 361:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

66

BAS EN 362:2006

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 362:2004
Прикључци
height -Connectors

EN 362:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

67

BAS EN 363:2009

EN 363:2002
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.08.2008)

68

BAS EN 364:2003

Лична заштитна опрема против пада - Системи Personal fall protection equipment - Personal fall EN 363:2008
за личну заштиту против пада
protection systems
Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 364:1992
Методе испитивања
height - Test methods

69

BAS EN 364/Cor1:2008

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 364:1992/AC:1993
Методе испитивања - Корекција
height; test methods - Corrigendum

70

BAS EN 365:2006

Personal protective equipment against falls from a
height -General requirements for instructions for
use, maintenance, periodical examination, repair,
marking and packaging Personal protective
equipment against falls from a height -General
requirements for instructions for use,
maintenance, periodic examination, repair,
marking and packaging

EN 365:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

71

BAS EN 365/Cor1:2008

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 365:2004/AC:2006
Опћи захтјеви за упутства за употребу,
height - General requirements for instructions for
одржавање, периодично испитивање, поправке, use, maintenance, periodic examination, repair,
означавање и паковање
marking and packaging

72

BAS EN 367:2002

Заштитна одјећа - Заштита од топлоте и ватре - Protective clothing - Protection against heat and
EN 367:1992
Метода одређивања преноса топлоте при
fire -Method of determining heat transmission on
излагању пламену
exposure to flame

73

BAS EN 367/Cor1:2008

Заштитна одјећа - Заштита од топлоте и ватре - Protection against heat and fire - Method of
Метода одређивања преноса топлоте при
determining heat transmission on exposure to
излагању пламену
flame

EN 367:1992/AC:1992

74

BAS EN 374-1:2008

Заштитне рукавице за хемикалије и
микроорганизме - Дио 1: Терминологија и
захтјеви изведбе

Protective gloves against chemicals and microorganisms -Part 1: Terminology and performance
requirements

EN 374-1:2003

EN 374-1:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

75

BAS EN 374-2:2005

Заштитне рукавице за хемикалије и
микроорганизме - Дио 2: Одређивање
отпорности на пробијање

Protective gloves against chemicals and microEN 374-2:2003
organisms -Part 2: Determination of resistance to
penetration

EN 374-2:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

76

BAS EN 374-3:2005

Заштитне рукавице за хемикалије и
микроорганизме - Дио 3: Одређивање
отпорности на пропусност за хемикалије

Protective gloves against chemicals and microEN 374-3:2003
organisms -Part 3: Determination of resistance to
permeation by chemicals

EN 374-3:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

77

BAS EN 374-3/Cor1:2007

Заштитне рукавице за хемикалије и
микроорганизме - Дио 3: Одређивање
отпорности на пропусност за хемикалије

Protective gloves against chemicals and microEN 374-3:2003/AC:2006
organisms -Part 3: Determination of resistance to
permeation by chemicals/ Corrigendum

Personal protective equipment against falls from a EN 365:2004
height -General requirements for instructions for
use, maintenance, periodical examination, repair,
marking and packaging Personal protective
equipment against falls from a height -General
requirements for instructions for use,
maintenance, periodic examination, repair,
marking and packaging

78

Protective gloves against chemicals and
microorganisms - Part 4: Determination of
resistance to degradation by chemicals

Protective gloves against chemicals and
microorganisms - Part 4: Determination of
resistance to degradation by chemicals

EN 374-4:2013

Personal eye-protection - Automatic welding
filters

EN 379:2003+A1:2009

79

BAS EN 379+A1:2010

Лична заштитна средства за очи - Аутоматски
заваривачки филтери

80

BAS EN 381-1:2002

Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане Protective clothing for users of hand-held
пиле - Дио 1: Уређај за испитивање отпорности chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance
при резању ланчаном пилом
to cutting by a chainsaw

EN 381-1:1993

81

BAS EN 381-2:2002

Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане Protective clothing for users of hand-held chain
пиле - Дио 2: Испитне методе за штитнике ногу saws -Part 2: Test methods for leg protectors

EN 381-2:1995

82

BAS EN 381-3:2003

Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане
пиле - Дио 3: Испитне методе за обућу

Protective clothing for users of hand-held chainsaws -Part 3: Test methods for footwear

EN 381-3:1996

83

BAS EN 381-4:2008

Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане
пиле - Дио 4: Испитне методе за заштитне
рукавице

Protective clothing for users of hand-held
chainsaws -Part 4: Test methods for chainsaw
protective gloves

EN 381-4:1999

84

BAS EN 381-5:2002
BAS EN 381-7:2008

Protective clothing for users of hand-held chain
saws -Part 5: Requirements for leg protectors
Protective clothing for users of hand-held
chainsaws -Part 7: Requirements for chainsaw
protective gloves

EN 381-5:1995

85

Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане
пиле - Дио 5: Захтјеви за штитнике ногу
Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане
пиле - Дио 7: Захтјеви за заштитне рукавице

86

BAS EN 381-8:2003

Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане
пиле - Дио 8: Методе испитивања за заштитне
поткољенице

Protective clothing for users of hand-held chain
saws -Part 8: Test methods for chain saw
protective gaiters

EN 381-8:1997

87

BAS EN 381-9:2003

Заштитна одјећа за кориснике ручне ланчане
пиле - Дио 9: Захтјеви за заштитне
поткољенице

Protective clothing for users of hand-held chain
saws -Part 9: Requirements for chain saw
protective gaiters

EN 381-9:1997

88

BAS EN 381-10:2008

Заштитна одјећа за кориснике ручних
Protective clothing for users of hand-held
ланчаних пила - Дио 10: Метода испитивања за chainsaws -Part 10: Test method for upper body
штитнике горњег дијела тијела
protectors

89

BAS EN 381-11:2008

Заштитна одјећа за кориснике ручних
ланчаних пила - Дио 11: Захтјеви за штитнике
горњег дијела тијела

Protective clothing for users of hand-held
EN 381-11:2002
chainsaws -Part 11: Requirements for upper body
protectors

90

BAS EN 388:2005

Заштитне рукавице за механичке ризике

Protective gloves against mechanical risks

91

BAS EN 397+A1:2013

Индустријски безбједоносни шљемови

92

BAS EN 402:2005

93

BAS EN 403:2005

Уређаји за заштиту органа за дисање - Плучни
аутомат изолационих апарата отвореног
кружног тока за евакуацију са сопственим
извором компримираног ваздуха са пуном
маском или склопом усника - Захтјеви,
испитивање, означавање
Уређаји за заштиту органа за дисање за
самоспашавање -Захтјеви, испитивање,
означавање

У плану рада за
2015
EN 379:2003
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.10.2009)

EN 388:2003

EN 388:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

Industrial safety helmets

EN 397:2012+A1:2012

Respiratory protective devices - Lung governed
demand self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus with full face mask or
mouthpiece assembly for escape - Requirements,
testing, marking

EN 402:2003

EN 397:2012
Напомена 2.1
EN 402:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)
Датум истекао
(21.2.2004)

EN 403:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(06.10.2005)

EN 381-7:1999

EN 381-10:2002

Uređaji za zaštitu organa za disanje za
EN 403:2004
samospašavanje -Zahtjevi, ispitivanje, označavanje
Respiratory protective devices for self-rescue Filtering devices with hood for escape from fire Requirements, testing, marking

94

BAS EN 404:2006

Опрема за заштиту органа за дисање за
Respiratory protective devices for self-rescue самоспашавање - Самоспасилац са филтером за Filter self- rescuer from carbon monoxide with
самоспашавање од карбонмоноксида са
mouthpiece assembly
склопом усника

EN 404:2005

EN 404:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(2.12.2005)

95

BAS EN 405+A1:2010

Опрема за заштиту органа за дисање Respiratory protective devices - Valved filtering
Филтрациона полумаска са вентилом за
half masks to protect against gases or gases and
заштиту од гасова или гасова и честица particles -Requirements, testing, marking
Захтјеви, испитивање, означавање Респираторy
протецтиве девицес

EN 405:2001+A1:2009

EN 405:2001
Напомена 2.1

Датум истекао
(06.05.2010)

96

BAS EN 407:2006

Заштитне рукавице против термалних ризика Protective gloves against thermal risks (heat
(топлоте и/или ватре) / Напомена: Примјењује and/or fire) / Note: Applies in conjunction with
се заједно са ЕН 420
EN 420

EN 407:2004

EN 407:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

97

BAS EN 420+A1:2011

Заштитне рукавице - Општи захтјеви и методе Protective gloves - General requirements and test
испитивања
methods

EN 420:2003+A1:2009

EN 420:2003
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.5.2010)

98

BAS EN 421:2011

Заштитне рукавице за заштиту од
јонизирајућег зрачења и радиоактивне
контаминације

Protective gloves against ionizing radiation and
radioactive contamination

EN 421:2010

EN 421:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(9.7.2011)

99

BAS EN 443:2009

Шљемови за ватрогасце у зградама и другим
грађевинама

Helmets for fire fighting in buildings and other
structures

E N 44 3:200 8

EN 443:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.08.2008)

100

BAS EN 458:2006

Штитници за уши - Препоруке за избор,
употребу, бригу и одржавање - Упутство

EN 458:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

101

BAS EN 464:2002

Hearing protectors - Recommendations for
EN 458:2004
selection, use, care and maintenance - Guidance
document
Заштитна одјећа за употребу против течних и Protective clothing - Protection against liquid and EN 464:1994
гасовитих хемикалија, укључујући аеросоле и gaseous chemicals, including aerosols and solid
чврсте честице - Испитна метода: Одређивање particles - Test method: Determination of leakпропустљивости на течност одијела која су
tightness of gas-tight suits (Internal pressure test)
непропустљива на гас (испитивање
унутрашњим притиском)
Protective clothing for firefighters - Performance
requirements for protective clothing for
firefighting

EN 469:2005
Напомена 2.1

31.01.2015/ У плану
рада за 2015

EN 511:1994
Напомена
2.1
EN
530:1994

Датум истекао
(21.12.2006.)
Датум
истекао

102

Protective clothing for firefighters - Performance
requirements for protective clothing for
firefighting

EN 469:2014

103

BAS EN 510:2002

Спецификације за заштитну одјећу за употребу Specification for protective clothing for use where EN 510:1993
при постојању опасности од покретнх дијелова there is a risk of entanglement with moving parts

104
105

BAS EN 511:2007

Заштитне рукавице за хладноћу

BAS EN 530:2011

Отпорност на абразију материјала за заштитну Abrasion resistance of protective clothing material EN 530:2010
одјећу - Испитне методе
- Test methods

Напомена 2.1

(9.7.2011)

106

BAS EN 564:2009

Планинарска опрема - Додатна ужад Сигурносни захтјеви и испитне методе

Mountaineering equipment - Accessory cord Safety requirements and test methods

EN 564:2006

EN 564:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(8.3.2008)

107

BAS EN 565:2009

Планинарска опрема - Тракасти материјал Сигурносни захтјеви и испитне методе

Mountaineering equipment - Tape - Safety
requirements and test methods

EN 565:2006

EN 565:1997
Напомена2.1

Датум истекао
(8.3.2008)

108

BAS EN 566:2009

Планинарска опрема - Продужне петље Безбједоносни захтјеви и испитне методе

Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety
requirements and test methods

EN 566:2006

EN 566:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(8.3.2008)

109

BAS EN 567:2014

Планинарска опрема - Безбједоносне споне за
ужад -Безбједоносни захтјеви и методе
испитивања

Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety EN 567:2013
requirements and test methods

EN 567:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.09.2013)

110

BAS EN 568:2009

Планинарска опрема - Анкери за лед Безбједоносни захтјеви и испитне методе

Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety
requirements and test methods

EN 568:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(8.3.2008)

Protective gloves against cold

EN 511:2006

EN 568:2007

111

BAS EN 569:2009

Планинарска опрема - Метални клинови Безбједоносни захтјеви и испитне методе

Mountaineering equipment - Pitons - Safety
requirements and test methods

EN 569:2007

EN 569:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(8.3.2008)

112

BAS EN 659+A1:2009

Заштитне рукавице за ватрогасце

Protective gloves for firefighters

EN 659:2003+A1:2008

EN 659:2003
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.09.2008)

113

BAS EN 659+A1/Cor1:2011

Заштитне рукавице за ватрогасце

Protective gloves for firefighters

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

114

BAS EN 702:2002

Заштитна одјећа - Заштита од топлоте и
пламена - Испитна метода: Одређивање
преноса контактне топлоте кроз заштитну
одјећу или њене материјале

Protective clothing - Protection against heat and
EN 702:1994
flame -Test method: Determination of the contact
heat transmission through protective clothing or
its materials

115

BAS EN 795:2003

Лична заштитна опрема против пада са висине - Protection against falls from a height - Anchor
Уређаји за анкерисање - Захтјеви и испитивање devices -Requirements and testing

EN 795:1996

116

BAS EN 795/A1:2008

Лична заштитна опрема против пада са висине - Protection against falls from a height - Anchor
Уређаји за анкерисање - Захтјеви и испитивање devices -Requirements and testing - Amendment
- Амандман А1
A1

EN 795:1996/A1:2000

Напомена 3

Датум истекао
(30.4.2001)

117

Упозорење : Ова објава не односи се на опрему описану у класи А (конструкцијска сидра), Ц (сидрене направе с водоравном прилагодљивом линијом) и Д (сидрене направе с чврстом водоравном
сидреном линијом) из ставака 3.13.1., 3.13.3., 3.13.4., 4.3.1., 4.3.3., 4.3.4., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.4., 5.2.5., 5.3.2. (за класу А1), 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5., 6. (за класе А, Ц и Д), Прилога А (ставци А.2., А.3., А.5. и А.6.), Прилога Б
и Прилога ЗА (за класе А, Ц и Д), за које нема претпоставке о сукладности с одредбама Директиве89/686/EEC.

118

BAS EN 812:2013

Индустријске капе за заштиту од удара

Industrial bump caps

EN 812:2012

EN 812:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

119

BAS EN 813:2010

Лична заштитна опрема за превенцију пада са
висине - Систем трака за сједење

Personal protective equipment for prevention of
falls from a height - Sit harnesses

EN 813:2008

EN 813:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.2.2009)

120

BAS EN 863:2002

Заштитна одјећа - Механичке особине Испитна метода: отпорност на пробијање

Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: puncture resistance

EN 863:1995

121

BAS EN 892:2013

Планинарска опрема - Динамичка планинарска Mountaineering equipment - Dynamic
ужад - безбједоносни захтјеви и методе
mountaineering ropes - Safety requirements and
испитивања
test methods

EN 892:2012

EN 892:2004
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

122

BAS EN 893:2012

Планинарска опрема - Крампони Безбједоносни захтјеви и испитне методе

Mountaineering equipment - Crampons - Safety
requirements and test methods

EN 893:2010

EN 893:1999
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.05.2011)

123

BAS EN 943-1:2004

Заштитна одјећа од течних и гасовитих
хемикалија, укључујући течне аеросоле и
чврсте честице - Дио 1: Услови извођења за
вентилирану и невентилирану “гасо-тијесну”
(Тип 1) и “гасо-пропусну“ (Тип 2) заштитну
одјећу за хемикалије

Protective clothing against liquid and gaseous
EN 943-1:2002
chemicals, including liquid aerosols and solid
particles - Part 1: Performance requirements for
ventilated and non-ventilated "gas-tight" (Type 1)
and "non-gas-tight" (Type 2) chemical protective
suits

124

BAS EN 943-1/Cor1:2007

125

BAS EN 943-2:2003

Заштитна одјећа против течних и гасовитих
хемикалија, укључујући течне аеросоле и
чврсте честице - Дио 1: Услови извођења за
вентилирану и невентилирану “гаснонепропусну ” (Тип 1) и “гасно-пропусну“ (Тип
2) заштитну одјећу за хемикалије
Заштитна одјећа за текућине и гасове
хемикалија, укључујући течне аеросоле и
чврсте честице - Дио 2: Захтјеви за
перформансе за заштитна одијела непропусна
за гасове (Тип 1) за тимове хитне помоћи (ЕТ)

Protective clothing against liquid and gaseous
EN 943-1:2002/AC:2005
chemicals, including liquid aerosols and solid
particles - Part 1: Performance requirements for
ventilated and non-ventilated "gas-tight" (Type 1)
and "non-gas-tight" (Type 2) chemical protective
suits
Protective clothing against liquid and gaseous
EN 943-2:2002
chemicals, including liquid aerosols and solid
particles - Part 2: Performance requirements for
"gas-tight" (Type 1) chemical protective suits for
emergency teams (ET)

126

BAS EN 958+A1:2012

Планинарска опрема - Системи за апсорпцију
Mountaineering equipment - Energy absorbing
енергије за кориштење при пењању (via ferrata) systems for use in klettersteig (via ferrata)
- Сугурносни захтјеви и испитне методе
climbing - Safety requirements and test methods

EN 958:2006+A1:2010

EN 958:2006
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.05.2011)

127

BAS EN 960:2008

Модели главе који се користе за испитивање
заштитних шљемова

Headforms for use in the testing of protective
helmets

EN 960:2006

EN 960:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.12.2006.)

128

BAS EN 966+A1:2013

Шљемови за спортове у ваздуху

Helmets for airborne sports

EN 966:2012+A1:2012

EN 966:2012
Напомена 2.1

(Датум истекао)
30.4.2013

129

BAS EN 1073-1:2008

Заштитна одјећа против радиоактивне
контаминације - Дио 1: Захтјеви и методе
испитивања за вентилирану заштитну одјећу
против контаминације радиоактивним
честицама

Protective clothing against radioactive
EN 1073-1:1998
contamination -Part 1: Requirements and test
methods for ventilated protective clothing against
particulate radioactive contamination

130

BAS EN 1073-2:2008

Заштитна одјећа против радиоактивне
контаминације- Дио 2: Захтјеви и методе
испитивања за невентилирану заштитну
одјећу против контаминације радиоактивним
честицама

Protective clothing against radioactive
contamination -Part 2: Requirements and test
methods for non-ventilated protective clothing
against particulate radioactive contamination

EN 1073-2:2002

131

BAS EN 1077:2009

Шљемови за алпске скијаше и сноубордере

Helmets for alpine skiers and snowboarders

EN 1077:2007

EN 1077:1996
Напомена 2.1

Датум истекао
(29.2.2008)

132

BAS EN 1078+A1:2013

Шљемови за бициклисте и за кориснике
скејтборда и котураљки

Helmets for pedal cyclists and for users of
skateboards and roller skates

EN 1078:2012+A1:2012

EN 1078:2012
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

133

BAS EN 1080:2014

Шљемови за заштиту од удара за малу дјецу

Impact protection helmets for young children

EN 1080:2013

134

BAS EN 1082-1:2003

Заштитна одјећа - Рукавице и штитници за
руке који заштићују од засијецања и убода
ручним ножем - Дио 1: Панцирне рукавице и
штитници за руке

Protective clothing - Gloves and arm guards
EN 1082-1:1996
protecting against cuts and stabs by hand knives Part 1: Chain mail gloves and arm guards.

EN 1080:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.08.2013)

135

BAS EN 1082-2:2002

Заштитна одјећа - Рукавице и штитници за
руке за заштиту од резања и убода ручним
ножем - Дио 2: Рукавице и штитници за руке
направљени од материјала другачијих од
панцирних

Protective clothing - Gloves and arm guards
EN 1082-2:2000
protecting against cuts and stabs by hand knives Part 2: Gloves and arm guards made of material
other than chain mail

136

BAS EN 1082-3:2002

137

BAS EN 1146:2007

Заштитна одјећа - Рукавице и штитници за
руке за заштиту од резања и убода ручним
ножем - Дио 3: Испитивање на ударно резање
за тканину, кожу и друге материјале
Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати отвореног кружног тока
за евакуацију са сопственим извором
компримираног зрака спојени са капуљачом Захтјеви, испитивање, означавање

Protective clothing - Gloves and arm guards
EN 1082-3:2000
protecting against cuts and stabs by hand knives Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other
materials
Respiratory protective devices - Self-contained
EN 1146:2005
open-circuit compressed air breathing apparatus
incorporating a hood for escape - Requirements,
testing, marking

EN 1146:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2006)

138

BAS EN 1149-1:2008

Заштитна одјећа - Електростатичке особине - Protective clothing - Electrostatic properties - Part EN 1149-1:2006
Дио 1: Испитна метода за мјерење површинске 1: Test method for measurement of surface
отпорности
resistivity

EN 1149-1:1995
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.12.2006)

139

BAS EN 1149-2:2002

Заштитна одјећа - Електричне особине - Дио 2: Protective clothing - Electrostatic properties - Part EN 1149-2:1997
Испитна метода за мјерење електричне
2: Test method for measurement of the electrical
отпорности кроз материјал (вертикална
resistance through a material (vertical resistance)
отпорност)

140

BAS EN 1149-3:2005

Заштитна одјећа - Електростатичке особине Дио 3: Методе испитивања за мјерење
слабљења напона

Protective clothing - Electrostatic properties - Part EN 1149-3:2004
3: Test methods for measurement of charge decay

141

BAS EN 1149-5:2009

Заштитна одјећа - Електростатичке особине Дио 5: Перформансе материјала и захтјеви
дизајна

Protective clothing - Electrostatic properties - Part EN 1149-5:2008
5: Material performance and design requirements

142

BAS EN 1150:2008

Заштитна одјећа - Уочљива одјећа за
непрофесионалну употребу - Методе
испитивања и захтјеви

Protective clothing - Visibility clothing for nonEN 1150:1999
professional use - Test methods and requirements

143

BAS EN 1385:2013

Шљемови за возаче кануа и спортове на води

Helmets for canoeing and vvhite vvater sports

144

BAS EN 1486:2009

Заштитна одјећа за ватрогасце – Испитне
методе и захтјеви за рефлектујућу одјећу за
специјално гашење пожара

Protective clothing for firefighters - Test methods EN 1486:2007
and requirements for reflective clothing for
specialized fire fighting

145

BAS EN 1497:2009

Лична заштитна опрема против пада - Систем
трака за спашавање

Personal fall protection equipment - Rescue
harnesses

EN 1497:2007

146

BAS EN 1621-1:2013

Заштитна одјећа за мотоциклисте од
механичких удара - Дио 1: Штитници зглобова
од удара за мотоциклисте - Захтјеви и методе
испитивања

Motorcyclists' protective clothing against
mechanical impact - Part 1: Motorcyclists' limb
joint impact protectors -Requirements and test
methods

Motorcyclists' protective clothing against
mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back
protectors -Requirements and test methods
Лична заштитна средства за очи - Мрежни
штитници за очи и лице

147

148

BAS EN 1731:2008

149

EN 1385:1997
Напомена
2.1
EN
1486:1996

Датум истекао
(30.4.2013)
Датум
истекао

Напомена 2.1

(30.4.2008)

EN 1621-1:2012

EN 1621-1:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.6.2013)

Motorcyclists' protective clothing against
mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back
protectors -Requirements and test methods

EN 1621-2:2014

EN 1621-2:2003
Напомена 2.1

31.12.2014/ У
Плану рада за 2015

Personal eye protection - Mesh eye and face
protectors

EN 1731:2006

EN 1731:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(23.11.2007)

Diving accessories - Buoyancy compensators Diving accessories - Buoyancy compensators EN 1809:2014
Functional and safety requirements, test methods Functional and safety requirements, test methods

EN 1809:1997
Напомена 2.1

31.12.2014/ У плану
рада за 2015

EN 1827:1999
Напомена 2.1

Датум истекао
(06.05.2010)

EN 1938:1998
Напомена 2.1

Датум истекао
(9.7.2011)

Respiratory protective devices - Half masks
without inhalation valves and with separable
filters to protect against gases or gases and
particles or particles only -Requirements, testing,
marking

EN 1385:2012

150

BAS EN 1827+A1:2011

Опрема за заштиту органа за дисање Полумаске без вентила за удах с одвојивим
филтерима за заштиту од гасова, гасова и
честица или само честица - Захтјеви,
испитивање, означавање

EN 1827:1999+A1:2009

151

BAS EN 1868:2008

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment against falls from a EN 1868:1997
Листа еквивалентних термина
height -List of equivalent terms

152

BAS EN 1891:1998

Лична заштитна опрема против пада са висине - Personal protective equipment for the prevention EN 1891:1998
Слабо растезљива ужад са обложеном језгром of falls from a height - Low stretch kernmantel
ropes

153

BAS EN 1938:2011

Лична заштитна средства за очи - Наочале за
кориснике мотоцикла и мопеда

Personal eye protection - Goggles for motorcycle
and moped users

154

BAS EN ISO 4869-2:2003

Акустика - Штитници за уши - Дио 2: Процјена
ефективног А- оптерећења нивоа звучног
притиска при ношењу штитника за уши

Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective EN ISO 4869-2:1995
A-weighted sound pressure levels when hearing
protectors are worn

155

BAS EN ISO 4869-2/Cor1:2009

Акустика - Штитници за уши - Дио 2: Процјена
ефективног А- нивоа оптерећења звучног
притиска при ношењу штитника за уши

Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective EN ISO 4869-2:1995/AC:2007
A-weighted sound pressure levels when hearing
protectors are worn

EN 1938:2010

156

BAS EN ISO 4869-3:2009

Акустика - Штитници за уши - Дио 3: Мјерење Hearing protectors - Part 3: Measurement of
EN ISO 4869-3:2007
пригушења звука слушних штитника врсте
insertion loss of ear-muff type protectors using an
ушне шкољке употребом акустичкога испитног acoustic test fixture
држача

EN 24869-3:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(8.3.2008)

157

BAS EN ISO 6529:2003

Заштитна одјећа - Заштита од хемикалија Одређивање отпорности на пропусност за
текућине и гасове заштитне опреме

Protective clothing - Protection against chemicals - EN ISO 6529:2001
Determination of resistance of protective clothing
materials to permeation by liquids and gases

EN 369:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

158

BAS EN ISO 6530:2006

Заштитна одјећа - Заштита против течних
Protective clothing - Protection against liquid
EN ISO 6530:2005
хемикалија - Метода испитивања за отпорност chemicals -Test method for resistance of materials
материјала на продирање текућина
to penetration by liquids

EN 368:1992
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

159

BAS EN ISO 6942:2004

Заштитна одјећа - Заштита од топлоте и ватре Метода испитивања: Вредновање материјала и
комбинација материјала при излагању извору
топлотног зрачења

Protective clothing - Protection against heat and
fire -Method of test: Evaluation of materials and
material assemblies when exposed to a source of
radiant heat

EN ISO 6942:2002

EN 366:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

160

BAS EN ISO 9185:2009

Заштитна одјећа - Оцјењивање отпорности
материјала на прскање талине метала

Protective clothing - Assessment of resistance of
materials to molten metal splash

EN ISO 9185:2007

EN 373:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(8.3.2008)

161

BAS EN ISO 10256:2005

Заштита главе и лица за употребу у хокеју на
леду

Head and face protection for use in ice hockey

EN ISO 10256:2003

EN 967:1996
Напомена 2.1

Датум истекао
(6.10.2005)

162

BAS EN ISO 10819:2014

Механичке вибрације и удари - Вибрације руке Mechanical vibration and shock - Hand-arm
– Мјерење и процјена вибрација које рукавице vibration -Method for the measurement and
преносе на длан руке
evaluation of the vibration transmissibility of
gloves at the palm of the hand

EN ISO 10819:2013

EN ISO 10819:1996
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.01.2014)

163

BAS EN ISO 10862:2011

Мала пловила - Систем брзог отпуштања за
трапезне појасеве

EN ISO 10862:2009

164

BAS EN ISO 11611:2009

Заштитна одјећа за употребу при заваривању Protective clothing for use in welding and allied
и сродним поступцима
processes

EN ISO 11611:2007

EN 470-1:1995
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2008)

165

BAS EN ISO 11612:2010

Заштитна одјећа – Одјећа за заштиту од
топлоте и пламена

Protective clothing - Clothing to protect against
heat and flame

EN ISO 11612:2008

EN 531:1995
Напомена 2.1

Датум истекао
(05.06.2009)

Respiratory equipment - Compressed gases for
breathing apparatus
Опрема за заштиту органа за дисање - Филтери
с цријевом за дисање (филтери неуграђени на
маске) - Филтери за честице, филтери за гасове
и комбиновани филтери - Захтјеви,
испитивање, означавање

Respiratory equipment - Compressed gases for
breathing apparatus
Respiratory protective devices - Filters with
breathing hoses, (Non-mask mounted filters) Particle filters, gas filters, and combined filters Requirements, testing, marking

EN 12021:2014

166

Small craft - Quick release system for trapeze
harness

167

BAS EN 12083:2008

168

BAS EN 12083/Cor1:2008

Опрема за заштиту органа за дисање - Филтери
с цријевом за дисање (филтери неуграђени на
маске) - Филтери за честице, филтери за гасове
и комбиновани филтери - Захтјеви,
испитивање, означавање - Амандман АС

Amandman AC Respiratory protective devices EN 12083:1998/AC:2000
Filters with breathing hoses (Non-mask mounted
filters) - Particle filters, gas filters, and combined
filters - Requirements, testing, marking Amendment AC

169

BAS EN ISO 12127-2:2009

Одјећа за заштиту од топлоте и пламена Одређивање преноса контактне топлоте кроз
заштитну одјећу или материјале од којих је
одјећа направљена - Дио 2: Испитна метода
која користи контактну топлоту произведену
испуштањем малих цилиндара

Clothing for protection against heat and flame EN ISO 12127-2:2007
Determination of contact heat transmission
through protective clothing or constituent
materials - Part 2: Test method using contact heat
produced by dropping small cylinders

170

BAS EN 12270:2014

Планинарска опрема - Заглавци Безбједоносни захтјеви и методе испитивања

Mountaineering equipment - Chocks - Safety
requirements and test methods

У плану рада за
2015

EN 12083:1998

EN 12270:2013

EN 12270:1998
Напомена 2.1

31.05.14.

171

BAS EN 12275:2014

Планинарска опрема - Спојнице (карабинери) - Mountaineering equipment - Connectors - Safety
Безбједоносни захтјеви и методе испитивања requirements and test methods

EN 12275:2013

EN 12275:1998
Напомена 2.1

Датум истекао
(13.12.2013)

172

BAS EN 12276:2014

Планинарска опрема - Фрикциони анкери Mountaineering equipment - Frictional anchors Безбједоносни захтјеви и методе испитивања Safety requirements and test methods

EN 12276:2013

EN 12276:1998
Напомена 2.1

31.5.2014.

173

BAS EN 12277:2009

Планинарска опрема - Појасеви - Безбједоносни Mountaineering equipment - Harnesses - Safety
захтјеви и методе испитивања
requirements and test methods

EN 12277:2007

EN 12277:1998
Напомена 2.1

Датум истекао
(23.11.2007)

174

BAS EN 12278:2009

Планинарска опрема - Колотуре Безбједоносни захтјеви и методе испитивања

Mountaineering equipment - Pulleys - Safety
requirements and test methods

EN 12278:2007

EN 12278:1998
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.11.2007)

175

BAS EN ISO 12311:2014

Лична заштитна опрема - Методе испитивања
за сунчане наочале и сличне производе

Personal protective equipment - Test methods for EN ISO 12311:2013
sunglasses and related eyewear

176

BAS EN ISO 12312-1:2014

Eye and face protection - Sunglasses and related
eyewear - Part 1: Sunglasses for general use

EN ISO 12312-1:2013

BAS EN ISO 12401:2011

Small craft - Deck safety harness and safety line Safety requirements and test methods

EN ISO 12401:2009

EN
1836:2005+A1:2007
Напомена2.3
EN 1095:1998
Напомена 2.1

28 . 02.2015

177

Заштита очију и лица - Сунчане наочале и
слични производи -Дио 1: Сунчане наочале за
опћу употребу
Мала пловила - Палубни безбједоносни појас и
безбједоносни конопци - Безбједоносни
захтјеви и методе испитивања

178

BAS EN ISO 12402-2:2008

Лична плутајућа средства - Дио 2: Прслуци за
спашавање, ниво изведбе 275 - Безбједоносни
захтјеви

Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets,
performance level 275 - Safety requirements

EN ISO 12402-2:2006

EN 399:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.3.2007.)

179

BAS EN ISO 12402-2/A1:2011

Лична плутајућа средства - Дио 2: Прслуци за
спашавање, ниво изведбе 275 - Безбједоносни
захтјеви - Амандман 1

Amandman 1 Personal flotation devices - Part 2:
Lifejackets, performance level 275 - Safety
requirements -Amendment 1

EN ISO 12402-2:200 6/A 1:201
0

Напомена 3

Датум истекао
(9.7.2011)

180

BAS EN ISO 12402-3:2008

Лична плутајућа средства - Дио 3: Прслуци за
спашавање, ниво изведбе 150- Безбједоносни
захтјеви

Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets,
performance level 150 - Safety requirements

EN ISO 12402-3:2006

EN 396:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.3.2007)

181

BAS EN ISO 12402-3/A1:2011

Лична плутајућа средства - Дио 3: Прслуци за
Amandman 1 Personal flotation devices - Part 3:
спашавање, ниво изведбе 150- Сигурносни
Lifejackets, performance level 150 - Safety
захтјеви - Амандман 1 Персонал флотатион
requirements -Amendment 1
девицес - Парт 3: Лифејацкетс, перформанце
левел 150 - Сафетy реqуирементс -Амендмент 1

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 Напомена 3

Датум истекао
(9.7.2011)

182

BAS EN ISO 12402-4:2008

Лична плутајућа средства - Дио 3: Прслуци за
спашавање, ниво изведбе 100 - Безбједоносни
захтјеви

Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets,
performance level 100 - Safety requirements

EN ISO 12402-4:2006

Датум истекао
(31.3.2007.)

183

BAS EN ISO 12402-4/A1:2011

Лична плутајућа средства - Дио 3: Прслуци за
спашавање, ниво изведбе 100 - Безбједоносни
захтјеви - Амандман 1

Amandman 1 Personal flotation devices - Part 4:
Lifejackets, performance level 100 - Safety
requirements -Amendment 1

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 Напомена 3

Датум истекао
(9.7.2011)

184

BAS EN ISO 12402-5:2008

Лична плутајућа средства - Дио 5: Помоћна
средства за узгон (ниво 50) - Безбједоносни
захтјеви

Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids
(level 50) - Safety requirements

EN ISO 12402-5:2006

EN 393:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.3.2007.)

185

BAS EN ISO 12402-5/A1:2011

Лична плутајућа средства - Дио 5: Помоћна
средства за узгон (ниво 50) - Безбједоносни
захтјеви - Амандман 1

Amandman 1 Personal flotation devices - Part 5:
Buoyancy aids (level 50) - Safety requirementsAmendment 1

EN ISO 12402-5:200 6/A 1:201
0

Напомена 3

Датум истекао
(9.7.2011)

186

BAS EN ISO 12402-5/Cor1:2008 Лична плутајућа средства - Дио 5: Помоћна
средства за узгон (ниво 50) - Безбједоносни
захтјеви

Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids
(level 50) - Safety requirements

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

EN 395:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(06.05.2010)

187

BAS EN ISO 12402-6:2008

Лична плутајућа средства - Дио 6: Прслуци за
спашавање за посебне намјене и помоћна
средства за узгон - Безбједоносни захтјеви и
додатне испитне методе

Personal flotation devices - Part 6: Special purpose EN ISO 12402-6:2006
lifejackets and buoyancy aids - Safety
requirements and additional test methods

188

BAS EN ISO 12402-6/A1:2011

Лична плутајућа средства - Дио 6: Прслуци за
спашавање за посебне намјене и помоћна
средства за узгон - Безбједоносни захтјеви и
додатне испитне методе - Амандман 1

Personal flotation devices - Part 6: Special purpose EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 Напомена 3
lifejackets and buoyancy aids - Safety
requirements and additional test methods Amendment 1

Датум истекао
(9.7.2011)

189

BAS EN ISO 12402-8:2008

Лична плутајућа средства - Дио 8: Додатни
прибор -Безбједоносни захтјеви и испитне
методе

Personal flotation devices - Part 8: Accessories Safety requirements and test methods

EN ISO 12402-8:2006

Датум истекао
(31.8.2006)

190

BAS EN ISO 12402-8/A1:2012

Лична плутајућа средства - Дио 8: Додатни
прибор -Сигурносни захтјеви и методе
испитивања - Амандман 1 Персонал флотатион
девицес - Парт 8: Аццессориес - Сафетy
реqуирементс анд тест метходс - Амендмент 1

Lična plutajuća sredstva - Dio 8: Dodatni pribor Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Amandman 1 Personal flotation devices - Part 8:
Accessories - Safety requirements and test
methods - Amendment 1

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 Напомена 3

191

BAS EN ISO 12402-9:2008

Лична плутајућа средства - Дио 9: Испитне
методе Персонал флотатион девицес - Парт 9:
Тест метходс

Lična plutajuća sredstva - Dio 9: Ispitne metode
Personal flotation devices - Part 9: Test methods

EN ISO 12402-9:2006

192

BAS EN ISO 12402-9/A1:2012

Лична плутајућа средства - Дио 9: Методе
Lična plutajuća sredstva - Dio 9: Metode ispitivanja EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 Напомена 3
испитивања – Амандман 1 Персонал флотатион – Amandman 1 Personal flotation devices - Part 9:
девицес - Парт 9: Тест метходс -Амендмент 1
Test methods -Amendment 1

193

BAS EN ISO 12402-10:2008

Лична плутајућа средства - Дио 10: Избор и
примјена уређаја за плутање и других
одговарајућих уређаја

Personal flotation devices - Part 10: Selection and EN ISO 12402-10:2006
application of personal flotation devices and other
relevant devices

194

BAS EN 12477:2005

Заштитне рукавице за завариваче

Protective gloves for welders

EN 12477:2001

195

BAS EN 12477/A1:2005

Заштитне рукавице за завариваче

Protective gloves for welders - Amendment A1

EN 12477:2001/A1:2005

Напомена 3

Датум истекао
(31.12.2005)

196

BAS EN 12492:2013

Опрема за планинарење - Шљемови за
планинаре -Безбједоносни захтјеви и методе
испитивања

Mountaineering equipment - Helmets for
mountaineers -Safety requirements and test
methods

EN 12492:2012

EN 12492:2000
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

197

BAS EN 12628:2008

Опрема за роњење - Комбиновани уређаји за
плутање и спашавање - Функционални и
сигурносни захтјеви, испитне методе

Diving accessories - Combined buoyancy and
rescue devices - Functional and safety
requirements, test methods

EN 12628:1999

198

BAS EN 12628/Cor1:2008

Опрема за роњење - Комбиновани уређаји за
плутање и спашавање - Функционални и
безбједоносни захтјеви, испитне методе Амандман АС

Diving accessories - Combined buoyancy and
rescue devices - Functional and safety
requirements, test methods; Amendment AC

EN 12628:1999/AC:2000

199

BAS EN 12841:2008

Опрема за спашавање - Системи приступа
помоћу ужета -Уређаји за подешавање ужета

Personal fall protection equipment - Rope access
systems - Rope adjustment devices

EN 12841:2006

200

BAS EN 12941:2008

Опрема за заштиту органа за дисање Филтерски уређаји с упухивањем с шљемом
или капуљачом - Захтјеви, испитивање,
означавање

Respiratory protective devices - Powered filtering EN 12941:1998
devices incorporating a helmet or a hood Requirements, testing, marking

EN 146:1991
Напомена 2.1

Датум истекао
(4.6.1999)

EN 394:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(11.11.2011)

Датум истекао
(11.11.2011)

201

BAS EN 12941/A1:2008

Опрема за заштиту органа за дисање Филтерски уређаји с упухивањем с шљемом
или капуљачом - Захтјеви, испитивање,
означавање - Амандман А1

Respiratory protective devices - Powered filtering EN 12941:1998/A1:2003
devices incorporating a helmet or a hood Requirements, testing, marking - Amendment A1

Напомена 3

Датум истекао
(6.10.2005)

202

BAS EN 12941/A2:2010

Опрема за заштиту органа за дисање Respiratory protective devices - Powered filtering EN 12941:1998/A2:2008
Филтерски уређаји с упухивањем с шљемом
devices incorporating a helmet or a hood или kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Requirements, testing, marking - Amendment A2
- Amandman A2

Напомена 3

Датум истекао
(05.06.2009)

203

BAS EN 12942:2008

Опрема за заштиту органа за дисање Филтерски уређаји с упухивањем с маском за
цијело лице, полумаском или четвртмаском Захтјеви, испитивање, означавање

Respiratory protective devices - Power assisted
EN 12942:1998
filtering devices incorporating full face masks, half
masks or quarter masks - Requirements, testing,
marking

EN 147:1991
Напомена 2.1

Датум истекао
(4.6.1999)

204

BAS EN 12942/A1:2008

Опрема за заштиту органа за дисање Филтерски уређаји с упухивањем с маском за
цијело лице, полумаском или четвртмаском Захтјеви, испитивање, означавање -Амандман
А1

Respiratory protective devices - Power assisted
EN 12942:1998/A1:2002
filtering devices incorporating full face masks, half
masks or quarter masks - Requirements, testing,
marking -Amendment A1

Напомена 3

Датум истекао
(28.8.2003)

211

BAS EN 12942/A2:2010

Опрема за заштиту органа за дисање Филтерски уређаји с упухивањем с маском за
цијело лице, полумаском или четвртмаском Захтјеви, испитивање, означавање -Амандман
А2

Respiratory protective devices - Power assisted
EN 12942:1998/A2:2008
filtering devices incorporating full face masks, half
masks or quarter masks - Requirements, testing,
marking -Amendment A2

Напомена 3

Датум истекао
(05.06.2009)

212

BAS EN 13034+A1:2010

Заштитна одјећа против течних хемикалија Захтјеви за перформансе заштитне одјеће за
хемикалије са лимитираним заштитним
перформансама против течних хемикалија
(Опрема типа 6 и Типа ПБ [6])

Protective clothing against liquid chemicals EN 13034:2005+A1:2009
Performance requirements for chemical protective
clothing offering limited protective performance
against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6]
equipment)

EN 13034:2005
Напомена 2.1

Датум истекао
(05.06.2009)

213

BAS EN 13061:2011

Заштитна одјећа - Штитници за цјеванице за
играче фудбала (костобрани) - Захтјеви и
методе испитивања

Protective clothing - Shin guards for association
football players - Requirements and test methods

EN 13061:2009

EN 13061:2001
Напомена 2.1

Датум истекао
(05.06.2009)

214

BAS EN 13087-1:2002

Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 1:
Увјети и кондиционирање

Protective helmets - Test methods - Part 1:
Conditions and conditioning

EN 13087-1:2000

215

BAS EN 13087-1/A1:2003

Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 1:
Увјети и кондиционирање; Амандман А1

Protective helmets - Test methods - Part 1:
Conditions and conditioning; Amendment A1

EN 13087-1:2000/A1:2001

Напомена 3

Датум истекао
(10.8.2002)

216

BAS EN 13087-2:2013

Заштитни шљемови - Методе испитивања - Дио Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock
2: Апсорпција удара
absorption

EN 13087-2:2012

EN 13087-2:2000
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

217

BAS EN 13087-3:2002

Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 3:
Отпорност на пробијање

Protective helmets - Test methods - Part 3:
Resistance to penetration

EN 13087-3:2000

224

BAS EN 13087-3/A1:2003

Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 3:
Отпорност на пробијање; Амандман А1

Protective helmets - Test methods - Part 3:
Resistance to penetration; Amendment A1

EN 13087-3:2000/A1:2001

Напомена 3

Датум истекао
(10.8.2002)

225

BAS EN 13087-4:2013

Заштитни шљемови - Методе испитивања - Дио Protective helmets - Test methods - Part 4:
4: Ефикасност система за придржавање
Retention system effectiveness

EN 13087-4:2012

EN 13087-4:2000
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

226

BAS EN 13087-5:2013

227

BAS EN 13087-6:2013

Датум истекао
(30.4.2013)
Датум истекао
(30.4.2013)

BAS EN 13087-7:2002

Protective helmets - Test methods - Part 5:
EN 13087-5:2012
Retention system strength
Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of EN 13087-6:2012
vision
Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame EN 13087-7:2000
resistance

EN 13087-5:2000
Напомена 2.1
EN 13087-6:2000
Напомена 2.1

228

Заштитни шљемови - Методе испитивања - Дио
5: Јачина система за придржавање
Заштитни шљемови – Методе испитивања Дио 6: Видно поље
Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 7:
Отпорност према пламену

229

BAS EN 13087-7/A1:2003

Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 7:
Отпорност према пламену; Амандман А1

Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame
resistance; Amendment A1

EN 13087-7:2000/A1:2001

Напомена 3

Датум истекао
(10.8.2002)

230

BAS EN 13087-8:2002

Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 8:
Електричне особине

Protective helmets - Test methods - Part 8:
Electrical properties

EN 13087-8:2000

231

BAS EN 13087-8:/A1:2007

Заштитни шљемови - Испитне методе - Дио 8:
Електричне особине; Амандман А1

Protective helmets - Test methods - Part 8:
Electrical properties; Amendment A1

EN 13087-8:2000/A1:2005

Напомена 3

Датум истекао
(6.10.2005)

232

BAS EN 13087-10:2013

Заштитни шљемови - Методе испитивања - Дио Protective helmets - Test methods - Part 10:
10: Отпорност на топлотно зрачење
Resistance to radiant heat

EN 13087-10:2012

EN 13087-10:2000
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

233

BAS EN 13089:2011

Планинарска опрема - Алатке за лед Безбједоносни захтјеви и испитне методе

Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety
requirements and test methods

EN 13089:2011

234

BAS EN 13138-1:2010

Плутајућа помагала за учење пливања - Дио 1:
Сигурносни захтјеви и испитне методе за
плутајућа помагала која су ношена

Buoyant aids for swimming instruction - Part 1:
EN 13138-1:2008
Safety requirements and test methods for buoyant
aids to be worn

EN 13138-1:2003
Напомена 2.1

Датум истекао
(05.06.2009)

235

BAS EN 13158:2010

EN 13158:2000
Напомена 2.1

Датум истекао
(06.05.2010)

BAS EN 13178:2002

237

BAS EN 13274-1:2002

Protective clothing - Protective jackets, body and
shoulder protectors for horse riders Requirements and test methods
Personal eye-protection - Eye protectors for
snowmobile users
Respiratory protective devices - Methods of test Part 1: Determination of inward leckage and total
inward leckage

EN 13158:2009

236

Заштитна одјећа - Заштитне јакне, штитници
тијела и рамена за јахаче коња - Захтјеви и
методе испитивања
Лична заштитна средства за очи - Штитници за
очи за кориснике возила по снијегу
Опрема за заштиту органа за дисање - Методе
испитивања -Дио 1: Одређивање пропусности
према унутра и укупне пропусности према
унутра

238

BAS EN 13274-2:2002

Опрема за заштиту органа за дисање - Методе
испитивања - Дио 2: Практично испитивање
перформанси

Methods of test - Part 2: Practical performance
tests

EN 13274-2:2001

239

BAS EN 13274-3:2003

Опрема за заштиту органа за дисање - Методе
испитивања - Дио 3: Одређивање отпора
дисању

Methods of test - Part 3: Determination of
breathing resistance

EN 13274-3:2001

240

BAS EN 13274-4:2003

Опрема за заштиту органа за дисање - Методе Respiratory protective devices - Methods of test испитивања - Дио 4: Испитивање запаљивости Part 4: Flame tests

EN 13274-4:2001

241

BAS EN 13274-5:2002
BAS EN 13274-6:2003

Respiratory protective devices - Methods of test Part 5: Climatic conditions
Respiratory protective devices - Methods of test Part 6: Determination of carbon dioxide content
of the inhalation air

EN 13274-5:2001

242

Опрема за заштиту органа за дисање - Методе
испитивања - Дио 5: Климатски увјети
Опрема за заштиту органа за дисање - Методе
испитивања - Дио 6: Одређивање садржаја
угљендиоксида у зраку за удисање

243

BAS EN 13274-7:2009

Опрема за заштиту органа за дисање - Методе
испитивања -Дио 7: Одређивање пропусности
филтера за честице Респираторy протецтиве
девицес - Метходс оф тест - Парт 7:
Детерминатион оф партицле филтер
пенетратион Напомена 5

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode
EN 13274-7:2008
ispitivanja -Dio 7: Određivanje propusnosti filtera
za čestice Respiratory protective devices Methods of test - Part 7: Determination of particle
filter penetration Napomena 5

EN 13274-7:2002
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.07.2008)

244

BAS EN 13274-8:2004

Опрема за заштиту органа за дисање - Методе Respiratory protective devices - Methods of test испитивања - Дио 8: Одређивање зачепљавања Part 8: Determination of dolomite dust clogging
доломитном прашином

EN 13178:2000
EN 13274-1:2001

EN 13274-6:2001

EN 13274-8:2002

245

BAS EN 13277-1:2002

Заштитна опрема за борилачке вјештине - Дио
1: Опћи захтјеви и методе испитивања
Протецтиве еqуипмент фор мартиал артс Парт 1: Генерал реqуирементс анд тест
метходс

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 1: Opći EN 13277-1:2000
zahtjevi i metode ispitivanja Protective equipment
for martial arts - Part 1: General requirements and
test methods

246

BAS EN 13277-2:2002

Заштитна опрема за борилачке вјештине - Дио
2: Додатни захтјеви и методе испитивања за
штитнике горњег дијела стопала, поткољенице
и подлактице

Protective equipment for martial arts - Part 2:
Additional requirements and test methods for
instep protectors, shin protectors and forearm
protectors

EN 13277-2:2000

Protective equipment for martial arts - Part 3:
Additional requirements and test methods for
trunk protectors

Protective equipment for martial arts - Part 3:
Additional requirements and test methods for
trunk protectors

EN 13277-3:2013

247

248

BAS EN 13277-4:2003

Заштитна опрема за борилачке вјештине - Дио Protective equipment for martial arts - Part 4:
4: Додатни захтјеви и методе испитивања за
Additional requirements and test methods for
штитнике главе
head protectors

EN 13277-4:2001

249

BAS EN 13277-4/A1:2009

Заштитна опрема за борилачке вјештине - Дио Protective equipment for martial arts - Part 4:
4: Додатни захтјеви и методе испитивања за
Additional requirements and test methods for
штитнике главе
head protectors

EN 13277-4:2001/A1:2007

250

BAS EN 13277-5:2003

Заштитна опрема за борилачке вјештине - Дио Protective equipment for martial arts - Part 5:
5: Додатни захтјеви и методе испитивања за
Additional requirements and test methods for
заштиту гениталија и абдомена
genital protectors and abdominal protectors

EN 13277-5:2002

251

BAS EN 13277-6:2005

Заштитна опрема за борилачке вјештине - Дио Protective equipment for martial arts - Part 6:
6: Додатни захтјеви и методе испитивања за
Additional requirements and test methods for
штитнике за прса код жена
breast protectors for females

EN 13277-6:2003

252

BAS EN 13277-7:2010

BAS EN ISO 13287:2013

Protective equipment for martial arts - Part 7:
Additional requirements and test methods for
hand and foot protectors
Personal protective equipment - Footwear - Test
method for slip resistance

EN 13277-7:2009

253

Заштитна опрема за борилачке вјештине – Дио
7: Додатни захтјеви и методе испитивања за
штитнике руку и стопала
Лична заштитна опрема - Обућа - Метода
испитивања отпорности на клизање

254

BAS EN 13356:2003

Уочљиви рефлектујући прибор за
непрофесионалну употребу - Методе
испитивања и захтјеви

Metode ispitivanja i zahtjevi Visibility accessories
for non-professional use - Test methods and
requirements

EN 13356:2001

255
256

BAS EN 13484:2013

Шљемови за кориснике саоница

Helmets for users of luges

EN 13484:2012

BAS EN 13546+A1:2009

Заштитна одјећа - Штитници за шаке, руке,
прса, абдомен, ноге, стопала и гениталије за
голмане у хокеју и штитници за цјеванице за
играче на игралишту - Захтјеви и методе
испитивања

Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen,
EN 13546:2002+A1:2007
leg, foot and genital protectors for field hockey
goal keepers, and shin protectors for field players Requirements and test methods

257

BAS EN 13567+A1:2009

Заштитна одјећа - Штитници за шаке, руке,
прса, абдомен, ноге, гениталије и лице за
мачеваоце - Захтјеви и методе испитивања

Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen,
leg, genital and face protectors for fencers Requirements and test methods

EN 13567:2002+A1:2007

258

BAS EN 13594:2004
BAS EN 13595-1:2004

Protective gloves for professional motorcycle
riders -Requirements and test methods
Protective clothing for professional motorcycle
riders -Jackets, trousers and one piece or divided
suits - Part 1: General requirements

EN 13594:2002

259

Заштитне рукавице за професионалне возаче
мотоцикла -Захтјеви и методе испитивања
Заштитна одјећа за професионалне возаче
мотоцикла - Јакне, панталоне и једнодјелна или
дводјелна одијела - Дио 1: Општи захтјеви

EN ISO 13287:2012

EN 13595-1:2002

EN 13277-3:2000
Напомена 2.1

30.6.2014./ У плану
рада за 2015

Напомена 3

Датум истекао
(31.12.2007)

EN 13287:2007
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

EN 13484:2001
Напомена
2.1
EN 13546:2002

Датум истекао
(30.4.2013)
Датум истекао

Напомена 2.1

(31.12.2007)

EN 13567:2002
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.12.2007)

260

BAS EN 13595-2:2004

Заштитна одјећа за професионалне возаче
мотоцикла - Јакне, панталоне и једнодјелна или
дводјелна одијела - Дио 2: Методе испитивања
за одређивање отпорности на утицај абразије

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - EN 13595-2:2002
Jakne, pantalone i jednodjelna ili dvodjelna odijela
- Dio 2: Metode ispitivanja za određivanje
otpornosti na uticaj abrazije

261

BAS EN 13595-3:2004

Заштитна одјећа за професионалне возаче
мотоцикла -Јакне, панталоне и једнодјелна или
дводјелна одијела - Дио 3: Методе испитивања
за одређивање отпорности на пуцање

Protective clothing for professional motorcycle
EN 13595-3:2002
riders - Jackets, trousers and one- piece or divided
suits - Part 3: Test method for determination of
burst strength

262

BAS EN 13595-4:2004

Заштитна одјећа за професионалне возаче
мотоцикла - Јакне, панталоне и једнодјелна или
дводјелна одијела - Дио 4: Методе испитивања
за одређивање отпорности на засијецање

Protective clothing for professional motorcycle
EN 13595-4:2002
riders - Jackets, trousers and one- piece or divided
suits - Part 4: Test method for determination of
impact cut resistance

263

BAS EN 13634:2012
BAS EN ISO 13688:2014

Protective footwear for motocycle riders Requirements and test methods
Protective clothing - General requirements

EN 13634:2010

264

Protective footwear for motocycle riders Requirements and test methods
Заштитна одјећа - Општи захтјеви

265

BAS EN 13781:2013
BAS EN 13794:2004

Protective helmets for drivers and passengers of
snowmobiles and bobsleighs
Respiratory protective devices - Self-contained
closed-circuit breathing apparatus for escape Requirements, testing, marking

EN 13781:2012

266

Заштитни шљемови за возаче и путнике
возила за снијег и боба
Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати затвореног кружног тока
за евакуацију са сопственим извором Захтјеви, испитивање, означавање

267

BAS EN 13819-1:2004

Штитници за уши - Испитивање - Дио 1:
Методе физикалних испитивања

Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test EN 13819-1:2002
methods

268

BAS EN 13819-2:2004

Штитници за уши - Испитивање - Дио 2:
Методе акустичних испитивања

Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test EN 13819-2:2002
methods

269

BAS EN 13832-1:2008

Заштитна обућа за хемикалије - Дио 1:
Терминологија и испитне методе

Footwear protecting against chemicals - Part 1:
Terminology and test methods

270

BAS EN 13832-2:2008

Заштитна обућа за хемикалије - Дио 2: Захтјеви Footwear protecting against chemicals - Part 2:
EN 13832-2:2006
за обућу отпорну на хемикалије у
Requirements for footwear resistant to chemicals
лабораторијским условима
under laboratory conditions

271

BAS EN 13832-3:2008

Заштитна обућа за хемикалије - Дио 3: Захтјеви Footwear protecting against chemicals - Part 3:
за обућу високе отпорности на хемикалије у
Requirements for footwear highly resistant to
лабораторијским условима
chemicals under laboratory conditions

EN 13832-3:2006

272

BAS EN 13911:2005

Заштитна одјећа за ватрогасце - Захтјеви и
Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi i metode
методе испитивања за капуљаче за ватрогасце ispitivanja za kapuljače za vatrogasce Protective
clothing for firefighters - Requirements and test
methods for fire hoods for firefighters

EN 13911:2004

273

BAS EN 13921:2009

Лична заштитна опрема - Ергономски
принципи

Personal protective equipment - Ergonomic
principles

EN 13921:2007

274

BAS EN 13949:2004

Опрема за дисање - Изолациони апарати за
роњење отвореног кружног тока са сопственим
извором компримираног Нитроxа и оксигена Захтјеви, испитивање, означавање

Respiratory equipment - Open-circuit selfcontained diving apparatus for use with
compressed Nitrox and oxygen - Requirements,
testing, marking

EN 13949:2003

EN ISO 13688:2013

EN 13794:2002

EN 13832-1:2006

EN 13634:2002
Напомена 2.1
EN 340:2003
Напомена 2.1
EN 13781:2001
Напомена 2.1
EN 1061:1996 EN
400:1993 EN
401:1993 Напомена
2.1

Датум истекао
(9.7.2011)
Datum istekao
(31.01.2014)
(Датум истекао
(30.4.2013)
Датум истекао
(28.8.2003)

275

BAS EN ISO 13982-1:2006

Заштитна одјећа за употребу против чврстих
честица хемикалија - Дио 1: Захтјеви за
перформансе хемијски заштитне одјеће која
обезбјеђује заштиту за цијело тијело од
лебдећих чврстих честица хемикалија (тип 5
одјеће)

Protective clothing for use against solid
particulates - Part 1: Performance requirements
for chemical protective clothing providing
protection to the full body against airborne solid
particulates (type 5 clothing)

EN ISO 13982-1:2004

276

BAS EN ISO 13982-1/A1:2012

Заштитна одјећа за употребу против чврстих
честица - Дио 1: Захтјеви за перформансе
заштитне одјеће за цијело тијело која штити од
хемикалија у облику лебдећих чврстих честица
(одјећа типа 5) – Амандман 1

Protective clothing for use against solid
particulates - Part 1: Performance requirements
for chemical protective clothing providing
protection to the full body against airborne solid
particulates (type 5 clothing) - Amendment 1

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Напомена 3

277

BAS EN ISO 13982-2:2006

278

BAS EN ISO 13995:2002

Protective clothing for use against solid
EN ISO 13982-2:2004
particulates - Part 2: Test method of
determination of inward leakage of aerosols of fine
particles into suits
Protective clothing - Mechanical properties - Test EN ISO 13995:2000
method for the determination of the resistance
to puncture and dynamic tearing of materials

279

BAS EN ISO 13997:2003

280

BAS EN ISO 13997/Cor1:2008

281

BAS EN ISO 13998:2004

282

BAS EN 14021:2005

Заштитна одјећа за употребу против чврстих
честица - Дио 2: Метода испитивања за
одређивање пропуштања ситних честица
аеросола у одијело
Заштитна одјећа - Механичке особине Испитна метода за одређивање отпорности
према пробијању и динамичко цијепање
материјала
Заштитна одјећа - Механичке особине Одређивање отпорности на засијецање оштрим
предметима
Заштитна одјећа - Механичке особине Одређивање отпорности на резање оштрим
предметима - Амандман АС
Заштитна одјећа - Кецеље, панталоне и
прслуци за заштиту од засијецања и убода
ручним ножем
Штитници за заштиту мотоциклиста против
удара камења и крхотина - Захтјеви и методе
испитивања Стоне схиелдс фор офф-роад
моторцyцлинг суитед то протецт ридерс
агаинст стонес анд дебрис - Реqуирементс
анд тест метходс

283

BAS EN 14052+A1:2013

Индустријски шљемови високих перформанси High performance industrial helmets

EN 14052:2012+A1:2012

284

BAS EN 14058:2005

Заштитна одјећа - Одјећа за заштиту од
хладноће

Protective clothing - Garments for protection
against cool environments

EN 14058:2004

285

BAS EN ISO 14116:2009

Protective clothing - Protection against heat and
flame - Limited flame spread materials, material
assemblies and clothing

EN ISO 14116:2008

286

BAS EN ISO 14116/Cor1:2010

Заштитна одјећа - Заштита од топлоте и
пламена - Материјали, комбинације
материјала и одјећа код ограниченог ширења
пламена
Заштитна одјећа – Заштита од топлоте и
пламена – Материјали, к ом бинације
материјала и одјећа код ограниченог ширења
пламена – Техничка корекција 1

Protective clothing - Protection against heat and
flame -Limited flame spread materials, material
assemblies and clothing - Technical Corrigendum
1

EN ISO 14116:2008/AC:2009

287

BAS EN 14120+A1:2009

Заштитна одјећа - Штитници за ручне
зглобове, дланове, кољена и лактове за
кориснике спортске опреме за котурање Захтјеви и испитне методе

Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow
protectors for users of roller sports equipment Requirements and test methods

EN 14120:2003+A1:2007

Protective clothing - Mechanical properties Determination of resistance to cutting by sharp
objects
Protective clothing - Mechanical properties Determination of resistance to cutting by sharp
objects; Amendment AC
Protective clothing - Aprons, trousers and vests
protecting against cuts and stabs by hand knives

EN ISO 13997:1999

Stone shields for off-road motorcycling suited to
protect riders against stones and debris Requirements and test methods

EN 14021:2003

Датум истекао
(9.7.2011)

EN ISO 13997:1999/AC:2000

EN ISO 13998:2003

EN 412:1993
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.8.2003)

EN 14052:2005
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

EN 533:1997
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.01.2009)

EN 14120:2003
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.12.2007)

288

BAS EN 14126:2005

Заштитна одјећа - Захтјеви за перформансе и
методе испитивања за заштитну одјећу од
инфективних агенса

Protective clothing - Performance requirements
EN 14126:2003
and tests methods for protective clothing against
infective agents

289

BAS EN 14126/Cor1:2006

Заштитна одјећа - Захтјеви за перформансе и
Protective clothing - Performance requirements
методе испитивања за заштитну одјећу против and tests methods for protective clothing against
инфективних агенаса
infective agents

EN 14126:2003/AC:2004

290

BAS EN 14143:2014

Опрема за дисање - Самостални ронилачки
Respiratory equipment - Self-contained reуређаји с затвореним системом дисања Опрема breathing diving apparatus
за дисање - Апарати за роњење са повратним
дисањем и сопственим извором

EN 14143:2013

291

BAS EN 14225-1:2008

292

BAS EN 14225-2:2008

Ронилачка одијела - Дио 1: Мокра одијела Захтјеви и испитне методе
Ронилачка одијела - Дио 2: Суха одијела Захтјеви и испитне методе

293

BAS EN 14225-3:2008

Ронилачка одијела - Дио 3: Активно гријана и Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled
хлађена одијела (системи) - Захтјеви и испитне suits (systems) - Requirements and test methods
методе

294

BAS EN 14225-4:2008

Ронилачка одијела - Дио 4: Атмосферска
одијела (АДС) -Захтјеви према људским
потребама и испитне методе Дивинг суитс Парт 4

Diving suits - Part 4: One atmosphere suits (ADS) - EN 14225-4:2005
Human factors requirements and test methods

295

BAS EN 14325:2005

Заштитна одјећа од хемикалија - Методе
испитивања и класификација перформанси
материјала, шавова, спојева и комплета
заштитне одјеће од хемикалија

Protective clothing against chemicals - Test
methods and performance classification of
chemical protective clothing materials, seams,
joins and assemblages

EN 14325:2004

296

BAS EN 14328:2006

Заштитна одјећа - Рукавице и штитници за
руке који заштићују од засијецања
електричним ножевима - Захтјеви и методе
испитивања

Protective clothing - Gloves and armguards
protecting against cuts by powered knives Requirements and test methods

EN 14328:2005

297

BAS EN 14360:2005

Заштитна одјећа од кише - Методе испитивања Protective clothing against rain - Test method for
за конфекцијску одјећу - Удар одозго капима
ready made garments - Impact from above with
високе енергије
high energy droplets

EN 14360:2004

298

BAS EN 14387+A1:2009

Опрема за заштиту органа за дисање Филтер(и) за гас и комбиновани филтер(и) Захтјеви, испитивање, означавање

Respiratory protective devices - Gas filter(s) and
combined filter(s) - Requirements, testing,
marking

299

BAS EN 14404+A1:2011

Лична заштитна опрема - Штитници за кољена Personal protective equipment - Knee protectors
при раду у клечећем положају
for work in the kneeling position

300

BAS EN 14435:2005

Уређаји за заштиту органа за дисање Изолациони апарати отвореног кружног тока
за евакуацију са сопственим извором
компримираног зрака са полумаском
дизајниран за употребу само са позитивним
надпритиском - Захтјеви, испитивање,
означавање

Respiratory protective devices - Self-contained
EN 14435:2004
open-circuit compressed air breathing apparatus
with half mask designed to be used with positive
pressure only -Requirements, testing, marking

301

BAS EN 14458:2006

Лична заштитна опрема за очи - Штитник за
лице и визир за употребу са шљемовима за
ватрогасце и индустријским сигурносним
шљемовима високих перформанси, које
користе ватрогасци и службе хитне помоћи

Personal eye-equipment - Faceshields and visors
for use with firefighters and high performance
industrial safety helmets used by firefighters,
ambulance and emergency services

EN 14143:2003
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.01.2014)

EN 14387:2004+A1:2008

EN 14387:2004
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.07.2008)

EN 14404:2004+A1:2010

EN 14404:2004
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.7.2010)

Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and EN 14225-1:2005
test methods
Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and EN 14225-2:2005
test methods
EN 14225-3:2005

EN 14458:2004

302

BAS EN ISO 14460:2002

Заштитна одјећа за возаче тркаћих аутомобила Protective clothing for automobile racing drivers - EN ISO 14460:1999
- Заштита од топлоте и пламена - Захтјеви
Protection against heat and flame - Performance
извођења и методе испитивања
requirements and test methods

303

BAS EN ISO 14460/A1:2004

Заштитна одјећа за возаче тркаћих аутомобила
- Заштита од топлоте и пламена - Захтјеви
извођења и методе испитивања; Амандман А1:
Модификација испитивања на савијање

304

BAS EN ISO 14460/Cor1:2002

Заштитна одјећа за возаче тркачих аутомобила Protective clothing for automobile drivers EN ISO 14460:1999/AC:1999
- Заштита од топлоте и пламена - Захтјеви
Protection against heat and flame - Performance
извођења и методе испитивања -Амандман АС requirements and test methods - Amendment AC

305

BAS EN 14529:2007

Respiratory protective devices - Self-contained
open-circuit compressed air breathing apparatus
with half mask designed to include a positive
pressure lung governed demand valve for escape
purposes only

306

BAS EN 14593-1:2006

307

BAS EN 14593-2:2006

308

BAS EN 14593-2/Cor1:2007

309

BAS EN 14594:2006

Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати отвореног кружног тока
са сопственим извором компримираног зрака
са полумаском дизајниран да укључи
позитивни надпритисак плучног аутомата
само за сврхе евакуације
Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са доводом за
компримирани зрак са вентилом плућног
аутомата - Дио 1: Апарати са пуном маском Захтјеви, испитивање, означавање
Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са доводом за
компримирани зрак са вентилом плућног
аутомата - Дио 2: Апарати са полумаском при
позитивном притиску - Захтјеви, испитивање,
означавање
Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са доводом за
компримирани зрак са вентилом плућног
аутомата - Дио 2: Апарати са полумаском при
позитивном надпритиску - Захтјеви,
испитивање, означавање
Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са доводом за
компримирани зрак са континуираним
протоком - Захтјеви, испитивање, означавање

310

BAS EN 14594/Cor1:2007

311

BAS EN 14605+A1:2010

Protective clothing for automobile racing drivers - EN ISO 14460:1999/A1:2002
Protection against heat and flame - Performance
requirements and test methods; Amendment A1:
Modified flexion test

Напомена 3

Датум истекао
(30.9.2002)

Respiratory protective devices - Compressed air
EN 14593-1:2005
line breathing apparatus with demand valve - Part
1: Apparatus with a full face mask - Requirements,
testing, marking

EN 139:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(2.12.2005)

Respiratory protective devices - Compressed air
line breathing apparatus with demand valve Part 2: Apparatus with a half mask at positive
pressure -Requirements, testing, marking

EN 14593-2:2005

EN 139:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(2.12.2005)

Respiratory protective devices - Compressed air
line breathing apparatus with demand valve Part 2: Apparatus with a half mask at positive
pressure -Requirements, testing, marking

EN 14593-2:2005/AC:2005

Respiratory protective devices - Continuous flow
compressed air line breathing apparatus Requirements, testing, marking

EN 14594:2005

Опрема за заштиту органа за дисање Изолациони апарати са доводом за
компримирани зрак са континуираним
протоком - Захтјеви, испитивање, означавање

Respiratory protective devices - Continuous flow
compressed air line breathing apparatus Requirements, testing, marking

EN 14594:2005/AC:2005

Заштитна одјећа против течних хемикалија Захтјеви за перформансе за одјећу са спојевима
непропусним за текућине или прскање
текућина, укључујући дијелове који обезбјеђују
заштиту за само поједине дијелове тијела
(Типови ПБ [3] и ПБ [4])

Performance requirements for clothing with liquid- EN 14605:2005+A1:2009
tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections,
including items providing protection to parts of
the body only (Types PB [3] and PB [4])

EN 14529:2005

EN 271:1995
EN Датум истекао
12419:1999 EN
(2.12.2005)
139:1994 EN
1835:1999
EN
270:1994

EN 14605:2005
Напомена 2.1

Датум истекао
(06.05.2010)

312

BAS EN 14786:2007

Заштитна одјећа - Одређивање отпорности на
пенетрацију распршених течних хемикалија,
емулзија и дисперзија - Испитивање
Заштитна одјећа за употребу у поступцима са
млазом зрнастог абразива
Заштитна одјећа - Заштита од топлоте и
пламена - Методе испитивања за ограничено
ширење пламена
Одијела за заштиту у води - Дио 1: Одијела која
се стално носе, захтјеви који укључују
безбједност

Protective clothing - Determination of resistance
to penetration by sprayed liquid chemicals,
emulsions and dispersions - Atomizer test
Protective clothing for abrasive blasting
operations using granular abrasives
Protective clothing - Protection against heat and
flame -Method of test for limited flame spread

EN 14786:2006

314

BAS EN ISO 14877:2004

315

BAS EN ISO 15025:2003

EN ISO 15025:2002

EN 532:1994
Напомена 2.1

316

BAS EN ISO 15027-1:2013

Immersion suits - Part 1: Constant wear suits,
requirements including safety

EN ISO 15027-1:2012

EN ISO 15027-1:2002 Датум истекао
Напомена 2.1
(31.05.2013)

317

BAS EN ISO 15027-2:2013

Одијела за заштиту у води - Дио 2: Спасилачка
одијела, захтјеви који укључују безбједност

Immersion suits - Part 2: Abandonment suits,
requirements including safety

EN ISO 15027-2:2012

EN ISO 15027-2:2002 Датум истекао
Напомена 2.1
(31.05.2013)

318

BAS EN ISO 15027-3:2013

Одијела за заштиту у води - Дио 3: Методе
испитивања

Odijela za zaštitu u vodi - Dio 3: Metode ispitivanja EN ISO 15027-3:2012
Immersion suits - Part 3: Test methods

EN ISO 15027-3:2002 Датум истекао
Напомена 2.1
(31.05.2013)

319

BAS EN 15090:2013

Обућа за ватрогасце

Footwear for firefighters

EN 15090:2006

320

BAS EN 15151-1:2013

321

BAS EN 15333-1:2009

Планинарска опрема - Уређаји за кочење - Дио
1: Уређаји за кочење уз помоћ ручног
закључавања, сигурносни захтјеви и методе
испитивања опрема – Апарат за роњење са
Респираторна
обезбјеђеним гасом под притиском отвореног
кружног тока – Дио 1: Потребна апаратура

Planinarska oprema - Uređaji za kočenje - Dio 1:
EN 15151-1:2012
Uređaji za kočenje uz pomoć ručnog zaključavanja,
sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical
EN 15333-1:2008
supplied compressed gas diving apparatus - Part 1:
Demand apparatus

322

BAS EN 15333-1/Cor1:2011

Респираторна опрема – Апарат за роњење са
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical
EN 15333-1:2008/AC:2009
обезбјеђеним гасом под притиском отвореног supplied compressed gas diving apparatus - Part 1:
кружног тока – Дио 1: Потребна апаратура
Demand apparatus

323

BAS EN 15333-2:2010

Респираторна опрема - Апарат за роњење са
обезбјеђеним гасом под притиском отвореног
кружног тока - Дио 2: Апарати са слободним
током

Respiratory equipment - Open-circuit umbilical
EN 15333-2:2009
supplied compressed gas diving apparatus - Part 2:
Free flow apparatus

324

BAS EN 15613:2010

Штитници за кољена и лактове за спортове
који се одвијају у затвореном простору безбједоносни захтјеви и испитне методе

Knee and elbow protectors for indoor sports Safety requirements and test methods

EN 15613:2008

325

BAS EN 15614:2009

Заштитна одјећа за ватрогасце Лабораторијске испитне методе и захтјеви за
одјећу која се користи у дивљини

Protective clothing for firefighters - Laboratory
test methods and performance requirements for
wildland clothing

EN 15614:2007

326

BAS EN ISO 15831:2008

Одјећа - Физиолошки ефекти - Мјерење
топлотне изолације помоћу топлотне лутке

Clothing - Physiological effects - Measurement of EN ISO 15831:2004
thermal insulation by means of a thermal manikin

327

BAS EN 16027:2012

Заштитна одјећа – Рукавице са заштитним
учинком за фудбалске голмане
Protective gloves - Electrostatic properties

Protective clothing - Gloves with protective effect
for association football goal keepers
Protective gloves - Electrostatic properties

EN 16027:2011

BAS EN ISO 17249:2014

Безбједоносна обућа отпорна на засијецање
ланчаном пилом
Safety footwear with resistance to chain saw
cutting

Safety footwear with resistance to chain saw
cutting
Safety footwear with resistance to chain saw
cutting

EN ISO 17249:2013

328
329
330

EN ISO 14877:2002

EN 15090:2012

EN 16350:2014

EN ISO 17249:2013/AC:2014

EN ISO 17249:2004
Напомена 2.1

Датум истекао
(31.05.2003)

Датум истекао
(30.4.2013)

У Плану рада за
2015
30.11.2015.
У Плану рада за
2015

331

BAS EN ISO 17491-3:2010

Заштитна одјећа – Испитне методе за одјећу
која обезбјеђује заштиту од хемикалија - Дио 3:
Одређивање отпорности на продирање
течности (испитивање млазом)

Protective clothing - Test methods for clothing
EN ISO 17491-3:2008
providing protection against chemicals - Part 3:
Determination of resistance to penetration by a jet
of liquid (jet test)

EN 463:1994
Напомена 2.1

Датум истекао
(28.2.2009)

332

BAS EN ISO 17491-4:2010

Датум истекао
(28.2.2009)

BAS EN ISO 20344:2012

Protective clothing - Test methods for clothing
EN ISO 17491-4:2008
providing protection against chemicals - Part 4:
Determination of resistance to penetration by a
spray of liquid (spray test)
Personal protective equipment - Test methods for EN ISO 20344:2011
footwear

EN 468:1994
Напомена 2.1

333

Заштитна одјећа - Испитне методе за одјећу
која обезбјеђује заштиту од хемикалија - Дио 4:
Одређивање отпорности на продирања
прскајуће течности (испитивање прскањем)
Лична заштитна опрема - Методе испитивања
за обућу

EN ISO 20344:2004
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.6.2012)

334

BAS EN ISO 20345:2012

EN ISO 20345:2004
Напомена 2.1
EN ISO 20346:2004
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.6.2012)
31.12.2014/ У
Плану рада за 2015

EN ISO 20347:2004
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.4.2013)

EN
471:2003+A1:2007
Напомена 2.1

Датум истекао
(30.09.2013.)

335

Лична заштитна опрема - Безбједоносна обућа Personal protective equipment - Safety footwear

EN ISO 20345:2011

Personal protective equipment - Protective
footwear

Personal protective equipment - Protective
footwear

EN ISO 20346:2014
EN ISO 20347:2012

336

BAS EN ISO 20347:2013

Лична заштитна опрема - Радна обућа

Personal protective equipment - Occupational
footwear

337

BAS EN ISO 20349:2012

Лична заштитна опрема - Обућа која штити од
топлотних ризика и растопљених честица
метала код ливења и заваривања -Захтјеви и
метода испитивања

Personal protective equipment - Footwear
EN ISO 20349:2010
protecting against thermal risks and molten metal
splashes as found in foundries and welding Requirements and test method

338

BAS EN ISO 20471:2014

339

BAS EN 24869-1:2008

High visibility clothing - Test methods and
requirements
Акустика - Штитници слуха - Субјективна
метода за мјерење пригушења звука

High visibility clothing - Test methods and
EN 20471:2013
requirements
Acoustics - Hearing protectors - Subjective method EN 24869-1:1992
for the measurement of sound attenuation

340

BAS EN 50286:2003

Изолирајућа заштитна одјећа за инсталације
ниског напона

Electrical insulating protective clothing for lowvoltage installations

EN 50286:1999

341

BAS EN 50321:2002

Електроизолациона обућа за рад на
инсталацијама ниског напона

Electrically insulating footwear for working on
low voltage installations

EN 50321:1999

342

BAS EN 50365:2007
BAS EN 60743:2007

Electrically insulating helmets for use on low
voltage installations
Live working - Terminology for tools, equipment
and devices

EN 50365:2002

343

Електрични изолациони шљемови за употреби
на инсталацијама ниског напона
Рад под напоном - Терминологија за алате,
опрему и уређаје

EN 60743:2001

EN 60743:1996
Напомена 2.1

Датум истекао
(1.12.2004)

344

BAS EN 60743:2001/A1:2010

Рад под напоном - Терминологија за алате,
опрему и уређаје - Амандман 1

Amandman 1 Live working - Terminology for
tools, equipment and devices - Amendment 1

EN 60743:2001/A1:2008

Напомена 3

Датум истекао
(9.7.2011)

345

BAS EN 60895:2005

Рад под напоном - Проводна одјећа за употребу Live working - Conductive clothing for use at
EN 60895:2003
при номиналном напону до 800 кВ
nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c.
низмјеничне струје и ± 600 кВ истосмјерне
струје

EN 60895:1996
Напомена 2.1

Datum istekao
(1.7.2006)

346

BAS EN 60903:2005

Рад под напоном - Рукавице од изолационог
материјала

Live working - Gloves of insulating material

EN 60903:2003

347

BAS EN 60984:2008

Sleeves of insulating material for live working

EN 60984:1992

348

BAS EN 60984/A11:2008

Напомена 3

BAS EN 60984/A1:2008

Sleeves of insulating material for live working;
Amendment A11
Sleeves of insulating material for live working;
Amendment A1

EN 60984:1992/A11:1997

349

Рукави од изолационог материјала за рад под
напоном
Рукави од изолационог материјала за рад под
напоном - Амандман А11
Рукави од изолационог материјала за рад под
напоном - Амандман А1

EN 50237:1997+ EN Датум истекао
60903:1992+A11:199 (1.7.2006)
7 Napomena 2.1

EN 60984:1992/A1:2002

Напомена 3

Datum istekao
(4.6.1999)
Datum istekao
(6.10.2005)

Напомена:

Листа стандарда је промјењива, у смислу измјене или повлачења наведених стандарда.

Стандард који још није преузет као BAS стандард у складу са Законом о стандардизацији БиХ („Службени гласник БиХ“, број 19/01). Након преузимања стандарда од
стране Института за стандардизацију БиХ, стандарду се у смислу овог правилника додаје префикс BAS.
4 Ознака замијењеног стандарда је референтна ознака стандарда са годином издања.
* Стандард је преузет методом превода.
Напомена 1: Опште, датум престанка претпоставке усаглашености треба бити датум повлачења, стављен ван снаге од Европске организације за стандардизацију, али се корисницима
ових стандарда скреће пажња на чињеницу да у одређеним изнимними случајевима може бити и другачије.
Напомена 2.1: Нови (или надограђени) стандард има исти обим као и замјењени стандард. На наведени датум, замјенски стандард престаје да даје претпоставку усаглашености са
суштинским захтјевима директиве.
Напомена 2.2: Нови стандард има шире подручје примјене од стандарда који замјењује. Наведеног датума за замијењени стандард престаје вриједити претпоставка о усаглашености с
обзиром на основне или друге захтјеве одговарајућег законодавства Уније.
Напомена 2.3: Овај стандард има уже подручје примјене од стандарда који замјењује. Наведеног датума за (дјеломично) замијењени стандард престаје вриједити претпоставка о
усаглашености с обзиром на основне или друге захтјеве одговарајућег законодавства Уније за производе или услуге из подручја примјене новог стандарда. Претпоставка о
усаглашености с обзиром на основне или друге захтјеве одговарајућег законодавства Уније за производе или услуге које и даље припадају у подручје примјене (дјеломично) замијењеног
стандарда, али не припадају у подручје примјене новог стандарда, остаје непромијењена.
Напомена 3: У случају амандамана, стандард на који се упућује јеEN CCCC:YYYY, његови претходни амандмани, ако их има, и нови, наведени амандман. Замијењени стандард (колона 4)
се стога састоји од EN CCCC:YYYY и његових претходних амандмана, ако их има, али без новог наведеног амандмана. На наведени датум, за повучени стандард престаје пружање
претпоставке усклађености са основним захтјевима директиве.

