Стандарди во БЗР ‐ поим

По дефиниција СТАНДАРД е документ подготвен со консензус и усвоен од страна на
признато тело, со кој, заради општа и повторлива употреба, се обезбедуваат правила, упатства и
карактеристики за определни активности или резултати од тие активности, чија цел е
постигнување оптимален степен на уреденост во определно подрачје.
Постојат неколку различни типови на стандарди кои се однесуваат на и вклучуваат барања
и/или препораки во однос на производи, системи, процеси или услуги. Стандардите, исто така,
може да претставуваат начин со кој може да се опишат методите на мерење и испитување или да
се воспостави заедничка терминологија во рамките на еден специфичен сектор. Во суштина
стандардите се договорен начин на правење на работите.
Стандардите се изработуваат и се дефинирани преку процес на споделување на знаење и
градење консензус помеѓу технички експерти номинирани од страна на заинтересирани страни ‐
вклучувајќи ја бизнис заедницата, потрошувачите, државните органи и академските институции.
Стандардот е документ со доброволна примена, а се состои од технички спецификации
базирани на резултатите од искуството и технолошкиот развој.
Целите на македонската стандардизација опфаќаат: унапредувањето на квалитетот и
зголемување на нивото на безбедност на производите, постапките и услугите, придонесува за
подобрување на квалитетот на животот и здравјето на луѓето, безбедноста на имотот и заштитата
на животната средина и природата.
Потсетник за значењето на стандардизацијата и колку таа влијае на секојдневниот живот е
од самиот пример за патникот кој мора да носи куфер полн со адаптери кога патува од една земја
во друга.
Македонски стандард е стандард кој е донесен од страна на Институтот за
стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) и е достапен на јавноста.
Стандардите се изработуваат преку почитување на принципот на консензус од страна на
техничките комитети составени од заинтересираните страни ‐ претставници од индустријата,
државните органи, академските институции и потрошувачите.
Стручната работа во областа на стандардизацијата ја вршат Стручните одбори и техничките
работни тела: Технички комитети и Работни групи. Стручните одбори и техничките работни тела
работат на изработка на стандардите.
Во делот на безбедноста и здравје при работа постојат многу сегменти за кои постојат
стандарди како стандарди за опрема за работа, стандарди за испитување на опрема за работа,
стандарди за лична заштитна опрема, стандарди за мерна опрема, стандарди за начини на
мерења, стандарди за знаци за безбедност, стандарди за уредување на безбедноста и здравјето
при работа (ОХСАС 18001) и др.
Во предвид треба да се земе дека сите овие стандарди не се задолжителни за примена се
додека не влезат како облигација преку закон или подзаконски акт.
Во ова поглавје на ВЕБ ‐ билтенот ќе ги приближиме овие стандарди до сите Вас кои сте
заинтересирани почнувајки од стандардите кои на некој начин преку закон или подзаконски акт
се задолжителни.

