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На основу члана 24. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 

59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17) и члана 11. Одлуке о годишњем планирању рада 

и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ”, број 94/14), директор Института за стандардизацију Босне и 

Херцеговине, п о д н о с и 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ   

        БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
I УВОД 
 

 Надлежности Института за стандардизацију Босне и Херцеговине 
Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (у даљем тексту Институт) је државно 
тијело за стандардизацију успостављено према Закону о оснивању Института за 
стандардизацију БиХ („Службени гласник БиХ”, број 44/04) и Закону о стандардизацији 
БиХ („Службени гласник БиХ”, број 19/01), задужено за развој и доношење стандарда у 
складу са циљевима и принципима на којима се темељи босанскохерцеговачка државна 
стандардизација. Институт је државна научно - стручна институција, надлежна да: 

У подручју стандардизације: предлаже стратегију стандардизације у БиХ, припрема и 
издаје босанскохерцеговачке стандарде (BAS), представља и заступа БиХ у европским и 
међународним организацијама за стандардизацију, те обавља послове који произилазе из 
међународних споразума и чланства у тим организацијама, учествује у припремању 
техничких прописа, развија информациони систем о стандардима и другим сродним 
документима, проглашава стандарде БиХ (BAS), организује и спроводи специјалистичко 
образовање кадрова у подручју стандардизације, бави се издавачко - публицистичком 
дјелатношћу из подручја стандардизације. 

У подручју оцјењивања усаглашености: учествује у успостављању и одржавању 
система сертификовања и хомологације у складу са европским моделом, заступа БиХ у 
европским и међународним организацијама за оцјењивање усаглашености и организује 
образовање из подручја оцјењивања усаглашености. 

 Савјет за стандардизацију Босне и Херцеговине 

У складу са чланом 7. Закона о стандардизацији БиХ („Службени гласник БиХ”, број 
19/01), Савјет за стандардизацију БиХ обавља сљедеће задатке: утврђује дугорочне и 
годишње планове рада на стандардизацији, прати реализацију годишњег програма рада и 
других програмских аката који се односе на припремање и прихватање државних 
стандарда БиХ, доноси општи акт о процедури припремања, прихватања и објављивања 
државних стандарда БиХ, предлаже формирање сталних и привремених техничких 
стручних тијела за извршење програма рада на пословима из подручја стандардизације, 
даје приједлоге и сугестије Савјету министара БиХ и Институту у вези са чланством у 
међународним и европским организацијама, обавља друге задатке из подручја 
стандардизације у складу са Законом о стандардизацији БиХ, налозима Савјета 
министара БиХ и својим Пословником. Савјет има 25 чланова и чине га стручњаци из БиХ 
из различитих подручја из оба ентитеа. Савјет је у 2021. години одржао једну сједницу. 

 Постигнути резултати у 2021. години: 
Одобрена и реализована буџетска средства  

За провођење Годишњег програма рада Института у 2021. години на основу Одлука о 
привременеом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ Институту су 
била одобрена буџетска средства у износу 1.329.000,00 КМ. Захтјев за додјелу средстава 
из буџета је гласио на износ од 1.444.000,00 КМ. Извршење у 2021. години је било 
1.311.586,73 КМ (98,69%). 
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БУЏЕТ                                
2021. година 

Одобрено (КМ) 
Одобрено 

преструктурирањем (КМ) 

Извршење (КМ) 
Стање са 

31. 12. 2021. 

Бруто плате и 
накнаде запослених 

1.156.000,00 1.188.000,00 
1.182.544,72 

Материјални 
трошкови 

173.000,00 141.000,00 
129.042,01 

Капитални издаци 0 0 0 

УКУПНО: 1.329.000,00 1.329.000,00 1.311.586,73 

На основу Правилника о унутрашњој организацији Института, предвиђено је да послове и 
задатке обављају укупно 52 извршиоца, у оквиру 44 радна мјеста. Закључно са 31. 12. 
2021. године број запослених у Институту је износио 38. 
 

Приходи Института  

Годишњим програмом рада Института за 2021. годину планирани су приходи у износу од 
250.000,00 КМ. Институт је у току 2021. године остваривао приходе по основу: продаје 
стандарда, стандардизацијских докумената, посредовања у продаји међународних, 
европских и националних стандарда других земаља, BAS стандарда, издавања 
сертификата у Еx области, издавања потврда о идентичност са BAS стандардима. 
Остварени приходи, који су уплаћени на Јединствени рачун трезора БиХ по основу 
сопствене дјелатности у 2021. години износе 139.852,41 КМ, и то: приходи од продаје 
стандарда у износу 106.587,34 KM, приходи по основу издавања потврда о идентичности 
551,00 КМ, приходи Ex-комисија 32.714,07 КМ. 
 

Припремање, доношење и објављивање BAS стандарда и стручна тијела  

Институт је у складу са Законом о стандардизацији БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
19/01) и Правилником о процедури припремања, доношења и објављивања BAS 
стандарда („Службени гласник БиХ“, број 51/18) спроводио активности које се односе на 
припремање, доношење и објављивање BAS стандарда. Са 31. 12. 2021. године број 
важећих BAS стандарда и других стандардизацијских докумената износио је 38395 
(корекције нису укључене). Од тог броја 38292 су BAS стандарди и амандмани којим су 
преузети међународни, европски и национални стандарди других земаља. Број изворних 
BAS стандарда и стандардизацијских докумената је 103. Са 31. 12. 2021. године Институт 
је преузео 90,19% европских стандарда које је објавио Европски комитет за 
стандардизацију (CEN), 96,55% европских стандарда које је објавио Европски комитет за 
стандардизацију у области електротехнике (CENELEC)  и 99% стандарда које је објавио 
Европски институт за стандардизацију у области телекомуникација (ETSI). У току 2021. 
године, преузетo je 2998 стандарда и других стандардизацијских докумената од чега 2162 
европских, те 826 међународних стандарда, док je 38 стандарда усвојенo методом 
превода (37 европских стандарда и 1 међународни стандард). Број израђених и 
објављених изворних стандарда/стандардизацијских документа у 2021. години је 10 (1 
изворни стандард и 9 изворних стандардизацијских документа (NA)).  

Закључно са 31. 12. 2021. године број активних техничких комитета износио је 58, и у раду 
техничких комитета и радних група укључено је 678 експерата из различитих интересних 
група (индустрија, услужна дјелатност, тијела државне управе, привредне коморе, 
универзитети, струковна удружења, удружења потрошача, невладине организације).  

Активности Ex-комисије 

У току 2021. године Ex-комисији је од стране произвођача и корисника Ex уређаја те 
фирми које планирају обављати послове из домена противексплозијске заштите 
поднесено 96 захтјева ( 85 захтјева је реализовано, у току је реализација 7 захтјева, 4 
захтјева нису реализована). Обрађено је 117 сертификата и 39 стручних мишљења. 
Комисија је обавила и сљедеће послове: на бази прегледа документације те производње 
и контроле противексплозијски заштићених уређаја обрадила је 2 типска сертификата. Ex-
комисија је издала појединачне сертификате за уређаје који задовољавају прописане 
услове за рад у просторима угроженим експлозивним смјесама, а на бази резултата 
испитивања, прегледа уређаја код корисника и своје стручне оцјене. На бази ових 
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прегледа Ex-комисија је издала 115 појединачних сертификата, 39 Стручних мишљења 
која се односе на оцјену оспособљености за израду елабората о зонама опасности, 
неелектричне уређаје који се користе у експлозивним срединама као и за дјелатности из 
домена противексплозијске заштите. Ex-комисија је пратила техничко  законодавство у 
Ex-области и тумачила одређене чланове важећих прописа који не прате данашњи тренд, 
одговарала на упите заинтересованих страна из Ex-области, те пратила развој 
међународних и европских стандарда преко BAS/TC 6, Опрема за експлозивне 
атмосфере. У складу са потребама одржаване су сједнице (састанци, online) на којима су 
анализирани Извјештаји са аудита у циљу додјељивања, издавања, сертификата, 
Стручних мишљења. Радила је на припреми документације за сертификационо тијело за 
сертификацију производа према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17065.  

Европске и међународне организацијe за стандардизацију 

Институт је и у 2021. години развијао и унапређивао већ успостављену билатералну и 
мултилатералну сарадњу са одговарајућим тијелима, организацијама и институцијама из 
области стандардизације у циљу размјене искустава, знања, заједничког рада и 
промоције дјеловања Института, као и промоције БиХ у цјелини. Институт је пуноправни 
члан Међународне организације за стандардизацију (ISO) и Европског института за 
телекомуникацијске стандарде (ETSI), а придружени члан Међународне комисије за 
електротехнику (IEC), Европског комитета за стандардизацију у електротехници 
(CENELEC) и Европског комитета за стандардизацију (CEN). 

Да би Институт могао да аплицира за пуноправно чланство у CEN/CENELEC-у неопходно 
је да држава Босна и Херцеговина и Институт испуне захтјеве за пуноправно чланство 
које су дефинисале ове организације за стандардизацију. Када су у питању захтјеви које 
је потребно да испуни држава, неопходан је статус кандидатa за члана, наводећи 
прелазни период за приступање ЕУ, те да се законодавство БиХ усагласи са 
законодавством ЕУ. 

Институт као пуноправни члан ISO-а у 2021. години је извршавао обавезе које произилазе 

из пуноправнога чланства. Институт има статус активног члана  (P-member) у: ISO/TC 

34/SC 12, Sensory analysis, ISO/CASCO, Committee on conformity assessment,  ISO/TC 

193/SC 1, Analysis of natural gas, ISO/TC 176, Quality management and quality assurance и 

ISO/TC 334, Reference materials. 

Сходно томе одговарајући технички комитети у 2021. години гласали су укупно на 34 

радна документа у различитим фазама израде и то на: 7 нацрта комитета (ISO/CD i 

ISO/DTS), 7 нацрта међународних стандарда (ISO/DIS) и 2 коначна нацрта међународних 

стандарда (ISO/FDIS), те 18 гласања о међународним стандардима који се периодично 

преиспитују (SR). 

Институт је и у 2021. години учествовао у пројекту израде Националног нормативног 
аспекта (NNA) за надземне електричне водове за наизмјеничне напоне преко 1 kV, 
односно националног стандарда у којем су дефинисани посебни, специфични услови за 
поједине земље, а у сарадњи са Институтима за стандардизацију Србије и Црне Горе.  

Међународни пројекти  

У 2021. гoдини Институт је рeaлизoвao и двa мeђунaрoднa прojeктa: 

 Дугoгoдишњa успjeшнa сaрaдњa с Чeшкoм кaнцeлaриjoм зa стaндaрдe, 
мeтрoлoгиjу и тeстирaњe (ÚNMZ), уз пoдршку прoгрaмa Уjeдињeних нaциja (UNDP) 
и њихoвoг Challenge фoндa, кojи je кoмпoнeнтa пaртнeрствa Рeпубликe Чeшкe и 
UNDP зa циљeвe oдрживoг рaзвoja, рeзултирaлa je рeaлизaциjoм прojeктa 
„Пoдршкa примjeни BIM-a (eнг. Building Information Modeling) у БиХ“ чија 
реализација је завршена у априлу 2021. године. Најзначајнији резултати овог 
пројекта су: одржaнa 2 вeбинaрa зa стручну jaвнoст o вaжнoсти примjeнe BIM –a, 
изрaђeнa „Oснoвнa студиja o имплeмeнтaциjи BIM мeтoдe у Бoсни и Хeрцeгoвини“ 
и „Кoнцeпт увoђeњa BIM мeтoдe у Бoсни и Хeрцeгoвини“ кojи су дoступни нa 
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интeрeнт стрaници Институтa, прeвeднo je 10 нajвaжниjих стaндaрдa из oблaсти 
BIM -a, штo je укупнo вишe oд 450 стрaницa. 

 Прojeкат „Jaчaњe кaпaцитeтa нaциoнaлнe инфрaструктурe квaлитeтa зa 
стaндaрдизaциjу и oцjeну грaђeвинских прoизвoдa у Бoсни и Хeрцeгoвини“ чија 
реализација је започета у новембру 2020. године и предвиђено трајање пројекта је 
децембар 2022.  године. Најзначајнији резултати овог пројекта у 2021. години су: 
изрaдa националног додатка нa BAS EN 1997-2:2017, прeвoђeњe стaндaрдa и 
aмaндмaнa зa еврокод 2 и еврокод 3, преведено је нa eнглeски jeзик 30 
oбjaвљeних нaциoнaлних дoдaтaкa, оргaнизова су три сeминaрa у хибриднoм 
фoрмaту зa стручну jaвнoст и студeнтe и прoфeсoрe грaђeвинe и aрхитeктурe. 

Активности које се односе на промоцију Института и стандардизације 

Када је у питању промоција Института и стандардизације, у 2021. години спроводиле су 
се активности које се односе на обавјештавање јавности о најзначајнијим активностима у 
области стандардизације на државном, европском и међународном нивоу објављивањем 
вијести и информација путем web странице Института, те путем друштвених мрежа 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube).  

Институт је путем службеног гласила Института обавјештавао јавност о активностима и 
новостима из области стандардизације на нивоу БиХ, али и о активностима европских и 
међународних организација за стандардизацију. У 2021. години Институт је припремио и 
објавио 4 издања Гласника, те 4 издања ISBIH Newsletter-a. 

У склопу реализације ČRA-ÚNMZ-ISBIH пројекта „Јачање капацитета националне 
инфраструктуре квалитета за стандардизацију и оцјену грађевинских производа у Босни и 
Херцеговини”, Институт у сарадњи с Чешком развојном агенцијом, Чешком канцеларијом 
за стандарде, метрологију и испитивање (ÚNMZ), Спољнотрговинском комором БиХ,  
Привредном комором ФБиХ, те Архитектонско-грађевинско-геодетским факултетом у 
Бањој Луци, Грађевинским и Архитектонским факултетом у Сарајеву је организовао три 
семинара о еврокодовима и њиховој практичној примјени у јавним радовима у Босни и 
Херцеговини. 

Дана 12. априла 2021. године Институт је успјешно организовао вебинар на тему 
„Примјена BIM-a у БиХ - студија изводљивости и BIM стандарди”. 

Такође, поводом усвајања методом превода нацрта стандарда за прорачун губитака 
топлоте у зградама BAS EN 12831-1 и BAS CEN/TR 12831-2 Институт је 4. јуна 2021. 
организовао конференцију за медије. 

Поводом обиљежавања Дана Института, заслужним појединцима и институцијама 
додијељене су плакете и захвалнице за допринос развоју стандардизације. 

Такође, представници Института учешћем на многим online семинарима, конференцијама 
кроз различите врста презентација су промовисали Институт и наше активности. 

Остале активности Института 

На захтјев Европске комисије, Европски комитет за стандардизацију и Европски комитет 
за стандардизацију у области електротехнике донијели су одлуку да се свим 
заинтересованим странама омогући бесплатан приступ одређеном броју стандарда. 
Институт је такође поступао у складу с овом одлуком CEN-a и CENELEC-a и током 2021. 
године.  

У 2021. години унапријеђен је информациони систем за управљање стандардима и један 

од постигнутих резултата јесте и онлајн приступ нацртима BAS стандарда који су на јавној 

расправи. Увођењем услуге онлајн приступа нацртима BAS стандарда на јавној расправи 

Институт је омогућио свим заинтересованим странама у Босни и Херцеговини, укључујући 

мала и средња предузећа (МСП), удружења потрошача, невладине организације и друга 

струковна удружења, да квалитетније и једноставније учествују у јавној расправи. 
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Институт је у 2021. години креирао модул за  on-line читање стандарда и потписао је 

Споразум о сарадњи са организацијама цивилног друштва активним на универзитетима у 

БиХ,  који се односи на омогућавање on-line приступа читању босанскохерцеговачких 

стандарда и других стандардизацијских докумената које објављује Институт. Циљ 

сарадње која произилази из овог споразума је да се свим студентима омогући брз и лак 

приступ читању комплетних верзија BAS стандарда. Предност таквог приступа је 

вишеструка, а прије свега за студентску заједницу која ће имати олакшан и убрзан 

приступ BAS стандардима и информацијама о стандардима потребним у процесу 

образовања.  

Током 2021. године Инфо центар је добио 56 упита, на које је и одговорено. Такође, добио 
је и 25 захтјева за издавање потврда о идентичности са BAS стандардима.  

Институт је радио на активностима које се односе на управљање системом дозначавања, 
одобравања и праћења коришћења одобрених идентификационих ознака возила (VIN) на 
подручју БиХ, а у складу са међународним стандардима и препорукама организације SAE, 
овлаштене за управљање системом VIN ознака на свјетском нивоу.  

Институт је у току 2021. године обезбиједио услове за рад на припреми прописа, чији су 
носиоци друге институције БиХ, као и на усаглашавању регулативе БиХ (закона и других 
прописа) са прописима Европске уније (уредбе и директиве) са аспекта планирања и 
преузимања стандарда на које се ти прописи позивају. Вршено је преузимање и праћење 
промјена хармонизованих стандарда уз директиве новог приступа. Број преузетих 
хармонизованих и других европских стандарда чије су референце објављене у 
службеном листу Европске уније у 2021. години је износио 129. Редовно је вршено 
објављивање, вођење и ажурирање прегледа хармонизованих стандарда уз директиве 
новог приступа на web страници Института.  

Вршено је континуирано праћење, усаглашавање и допуњавање интерних аката, 

доношење нових аката, као и израда, праћење и стално побољшавање докумената 

везаних за интегрисани систем управљања у току 2021. године. Такође, настављена је 

успјешна сарадња са другим институцијама и тијелима државне управе у БиХ, као и са 

регионалним организацијама за стандардизацију. 

У 2021. години због пандемије изазване коронавируом пракса улагања у образовање 
запослених Института је била ограничена и углавном се сводила на online активности. 
Запослени у Институту су сарађивали са институцијама за стандардизацију у окружењу у 
циљу размјене искустава, преношења знања, заједничког наступа према европским и 
међународним институцијама за стандардизацију (у складу са уговорима о пословно 
техничкој сарадњи), усаглашавања око превођења стандарда. Државни службеници из 
наше институције су похађали online обуке, семинаре, конференције које су организовали: 
Агенција за државну службу БиХ, Канцеларија координатора за реформу јавне управе, 
Дирекција за европске интеграције. 

У складу са уредбом EU број 1025/2012 објављен је Програм рада Института на усвајању 
стандарда и других стандардизацијских докумената за 2021. годину, а у складу с 
публикацијом Националне стратегије стандардизације (National Standardization Strategies, 
Year of publication: 2020; Edition: 1) коју је припремила и објавила Међународна 
организација за стандардизацију (ISO) Институт је припремио и објавио Стратегијски план 
усвајања стандарда и других стандардизацијских докумената у Босни и Херцеговини за 
период 2022–2024. година. 
                                                                                                      



 

 
 

II – ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ 

Општи циљ/принцип развоја: Интегрисани раст 

Стратешки циљ:  Унаприједити развој конкурентног економског окружења 

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења 
слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције 

Специфични циљ: Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања BAS стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију (CEN i CENELEC) 

Програми, пројекти 
и активности 

Носилац 
спровођења 
програма и 

пројекта 
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Програм 1. Одржавање и развој система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију Босне и Херцеговине 

Пројекат 1.1. Праћење и усвајање европских/међународних стандарда и израда изворних BAS стандарда уз побољшање и одржавање система управљања и информационог 
система за управљање стандардима (SMIS) 

 
1.1.1. Праћење рада 

европских и 
међународних 

организација за 
стандардизацију, 
односно праћење 

објављивања нових 
BAS стандарда, 
доношење нових 

издања већ 
објављених BAS 

стандарда, 
повлачења усвојених 

BAS стандарда 

Сектор за 
стандарде 

Утврђени 
планови рада 
BAS техничких 

комитета 

Планови рада 
свих BAS/TC 

за 2021. 
годину  

Планови рада 
свих BAS/TC 

за 2022. 
годину 

Усвојени 
планови 

рада свих  
BAS/TC за 

2022. годину 

Буџет 
76.000,00 

KM 

 
78.897,93 

KM 
 

I-IV IV - 

1.1.2. Припремање и 
објављивање 

Програма рада 
Института на 

усвајању стандарда 
и других 

стандардизацијских 
докумената 

Сектор за 
стандарде 
(Сектор за 

информаци-
оно 

документа-
ционе 

послове, 
Уред 

директора и 
замјеника 

директора) 

Документ: 
Програм рада 
Института на 

усвајању 
стандарда и 

других 
стандардизаци-

јских докумената 
за 2021. годину  

Документ: 
Програм рада  
Института на 

усвајању 
стандарда и 

других 
стандардиза-

цијских 
докумената 

за 2020. 
годину 

доступан на 

Документ: 
Програм рада  
Института на 

усвајању 
стандарда и 

других 
стандардиза-

цијских 
докумената 

за 2021. 
годину 

доступан на 

Документ: 
Програм 

рада  
Института на 

усвајању 
стандарда и 

других 
стандардиза-

цијских 
докумената 

за 2021. 
годину 

Буџет 
54.000,00 

KM 
51.762,62 

KM 
I-IV IV - 
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web страници 
Института 

web страници 
Института 

израђен и 
одобрен, те 
објављен на 

интернет 
страници 
ИСБИХ-а 

1.1.3. Спровођење 
процедуре 

припремања, 
доношења и 
објављивања 

босанскохерцего-
вачких стандарда у 
складу са ИСБИХ 

упутствима 

Сектор за 
стандарде 
(Сектор за 
информа-

ционо 
документа-

ционе 
послове) 

Број одржаних 
сједница 
техничких 
комитета 

Закључно са 
30. 7. 

одржано је 46 
сједница 

90 85 

Буџет 
333.000,00 

КМ 
338.998,49 

KM 

I-IV I-IV - 

Број преузетих 
стандарда, 
амандмана, 
корекција и 

других 
стандардиза-

цијских 
докумената 

Закључно са 
30. 7. 

преузета су 
442 

стандарда 

1200 1887 I-IV I-IV - 

1.1.4. Формирање 
нових техничких 
комитета (TC), 

радних група (WG) i 
Ad hoc група 

Сектор за 
стандарде 

Број нових TC; 
WG; AG 

У 2020. 
години је 
основана 

једна радна 
група BAS/AG 
4, Електрома-
гнетна поља 

ЕМФ-ЕЛФ   

У складу са 
потребама 

заинтересо-
ваних страна 

1 радна 
група 

(BAS/TC 
30/WG 1) 

Буџет 
13.000,00 

КМ 
18.128,61 

KM 
I-IV III 

Радна група је 
основана у сврху 
израде изворног  

BAS стандарда из 
области 

инсталацијских 
каблова. 

1.1.5. Одржавање и 
развој 

терминолошке базе 
стандардизације 

Сектор за 
стандарде 

Број нових 
термина 

Закључно са 
30. 7. унесен 

је 41 термин и 
дефиниција у 
терминоло-
шку базу. 

100 781 Буџет 
15.000,00 

КМ 

 
12.208,33 

KM 
I-IV I-IV - 

1.1.6. Активно 
учествовати и у 

потпуности 
обезбиједити услове 
за рад на припреми 

прописа, чији су 
носиоци друге 

институције Босне и 
Херцеговине, као и 
на усаглашавању 

регулативе Босне и 
Херцеговине (закона 
и других прописа) са 
прописима Европске 

уније (уредбе и 
директиве) са 

аспекта планирања и 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо 
документа-

циони 
центар) 

Број радних 
група у чијем 

раду су 
учествовали 

представници 
ИСБИХ-а у 

односу на број 
достављених 

позива за 
учешће 

Учешће у 
радну радне 

групе за 
израду 

Одлуке о 
квалитету 

течних 
нафтних 
горива 

Учешће у 
раду свих 

радних група 
за које 

Институт 
добије позив. 

Институт 
није добио 

позив за 
учешће у 

раду радних 
група 

Буџет 
39.000,00 

КМ 
28.531,41 

KM 

I-IV - - 

Број преузетих 
хармонизованих 

и других 
европских 

стандарда чије 
су референце 
објављене у 

Закључно са 
30. 7. 

преузето је 28 
стандарда. 

100 
129 

I-IV I-IV - 
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преузимања 
стандарда на које се 
ти прописи позивају 

службеном листу 
Европске уније 

(ЕУ Директиве и 
Уредбе) 

Ажуриране 
информације на  

wеб страници 
Института 

У 2020. 
години су 

ажуриране 
информације 
у складу са 
измјенама. 

Ажурирати 
наведене 

информације 
у складу са 
измјенама у 
2021. години 

Информаци-
је редовно 
ажуриране 

I-IV I-IV - 

1.1.7. Управљање 
системом 

дозначавања, 
одобравања и 

праћења коришћења 
одобрених 

идентификационих 
ознака возила на 
подручју Босне и 

Херцеговине 

Сектор за 
стандарде 

Број одобрених 
VIN ознака у 

складу са 
пристиглим 

захтјевима и број 
искориштених 
VIN ознака од 

стране 
произвођача 

Одобрена 
једна  VIN 
ознака и 

достављени 
извјештаји 7 

организација. 

У зависности 
од броја 

пристиглих 
захтјева 

разматрање 
истих, оцјена 

техничке 
способности 

и 
додјељивање 
VIN ознаке у 
случајевима 

када произво- 
ђачи 

задовоље 
унапријед 

дефинисане 
критеријуме . 

Достављено 
седам 

извјештаја  
од стране 

произвођача 
за 2020. 
годину. 

На приспјели 
захтјев за 

измјену VIN 
ознаке од 

стране 
организације              

„INTERNA-
TIONAL“ 

д.о.о. 
   достављен 
одговор са  
додатним 

захтјевима 
за 

проширење  
VIN ознаке. 

Буџет 
15.000,00 

КМ 
11.149,40 

KM 
I-IV I-IV - 

1.1.8. Анализа и 
израда извјештаја 

путем SMIS-a 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо – 
доку-       

ментациони 
центар) 

Број извјештаја 
који су доступни 

путем SMIS-a 
22 25 25 Буџет 

21.000,00 
КМ 

15.416,80 
KM 

I-IV I-IV - 

1.1.9. Одржавање 
хардверске, мрежне 
и друге IT опреме на 

коју се физички 
складиште 

стандарди, SMIS и 
друге апликације 

Информа-
ционо 

докумен-
тациони 
центар 

(Сектор за 
стандарде, 

Уред 
директора и 

Одржавана и 
исправна 

информатичко - 
комуникациона 

опрема и 
обезбијеђен 
антивирус 

У 2020. 
години 

вршено је 
одржавање 
информа-   

тичко – 
комуникацио-

не опреме. 

У 2021. 
години 

одржавати 
информа-  

тичко – 
комуникацио - 
ну опрему и 
извршити 

инсталацију и 

Извршена је 
инсталација 

и конфигури-
сање 

новонабав-
љене 

опреме. 
Унапређена 
је сигурност 

Буџет 
90.000,00 

КМ 
62.161,70 

KM 
I-IV I-IV - 
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замјеника 
директора) 

конфигуриса-
ње 

новонабав-
љене опреме. 

ИСБИХ 
мреже 

инсталаци-
јом и 

конфигура-
цијом 2  

Firewall-а, са 
сигурносним 
софтвером. 
Проширени 

су 
капацитети 

за 
складиште-

ње 
стандарда и 

других 
докумената 

1.1.10. Побољшање 
и развој SMIS-a 

Информа-
ционо доку-
ментациони 

центар 
(Сектор за 
стандарде, 

Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

Број нових 
функција 

8 2 2 Буџет 
34.000,00 

КМ 
41.747,68 

KM 
I-IV I-IV - 

1.1.11. Повлачење 
JUS стандарда 

Сектор за 
информа-
ционо – 

докумен-
тационе 
послове 

(Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

Израђен софтвер 

Комплетни 
подаци 

објављени на 
интернету. 

Преиспитати 
функциона-

лност 
софтвера и 
припремити 
извјештај. 

Активност 
није 

реализована 
Буџет 

11.000,00 
КМ 

14.101,91 
KM 

I-IV - 

Активност није 
реализована због 

неплаћеног 
одсуства 

запослених који 
су се бавили 

овим 
активностима. 

1.1.12. Континуирано 
праћење и 

усаглашавање 
донешених интерних 

аката, доношење 
нових аката 

Служба за 
кадровске, 

опште 
правне и 

материјално 
финансијске 

послове 
(Сектор за 
стандарде, 

Уред 
директора и 

Број 
усаглашених и 
измијењених/ 

допуњених 
постојећих и 

донешених нових 
интерних аката у 

складу са 
потребама које 
се јаве у току 

године 

0 

Доносити 
нове односно 

мијењати 
постојеће у 
складу са 
потребама 

које се јаве у 
току 2021. 

године. 

Континуира-
но су 

праћени и 
усаглашава-
ни донесени 
итерни акти, 
усвајани су 

нови 

Буџет 
81.000,00 

КМ 
51.878,59 

KM 
I-IV I-IV - 
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замјеника 
директора,  
Сектор за 
информа-
ционо – 

докумен-
тационе 
послове) 

1.1.13. Одржавање 
успостављеног 
интергисаног 

система управљања 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

Извршена 
надзора провјера 

Сертифико-
ван   

интегрисани 
систем 

управљања 

Прва 
надзорна 
провјера 

интегрисаног 
система 

управљања 

Спроведена 
интерна 

провјера.  
Спроведена 

надзорна 
провјера 

интегрисаног 
система 

управљања 

Буџет 
41.000,00 

КМ 
51.174,15 

KM 
II IV - 

Пројекат 1.2. Активности Института везане за чланства у европским организацијама за стандардизацију (CEN, CENELEC i ETSI) и међународним организацијама за 
стандардизацију (ISO, IEC, ITU) 

1.2.1. Извршити 
активности у циљу 

имплементације 
захтјева за 

пуноправно чланство 
у европским 

организацијама CEN, 
CENELEC у складу 
са CEN/CENELEC 
Internal Regulations 

Part 1:2018 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

Проценат 
имплементације 

захтјева 
дефинисаних 

CEN/CENELEC 
Internal 

Regulations Part 
1:2018 

55% 85% 80% 

Буџет 
33.000,00 

КМ 
14.892,48 

KM 

I I-IV 

Промијењени 
носиоци 

активности за 
испуњење 

критеријума 
(неплаћено 
одсуство за 

носиоце 
критеријума) 

Број 
презентација 

организованих 
од стране 
носилаца 

критеријума и 
презентовање 

обавеза 
документованих 
у форми пројекта 

0 6 3 I-IV I-IV 

Промијењени 
носиоци 

активности за 
испуњење 

критеријума 
(неплаћено 
одсуство за 

носиоце 
критеријума) 

1.2.2. Пратити и 
контролисати 
реализацију 

активности и датих 
задужења који су 

дефинисани Планом 
испуњења 

критеријума кроз 
редовне састанке уз 
ажурирање табеле у 
којој су дефинисане 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 
директора, 
Служба за 
кадровске, 

опште 
правне и 

материјално 

Број одржаних 
састанака 

Закључно са 
30. 7. 2020. 

 0 
2 1 Буџет 

20.000,00 
КМ 

6.815,16 
KM 

I-IV 
 

IV 
 

Континуирано се 
прате активности, 

одржан један 
састанак везан за 
прерасподјелу и 

објашњење 
захтјева 

критеријума 
новим носиоцима 
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активности, 
задужења, рокови 

финансијске 
послове) 

1.2.3. Учествовати у 
раду европских и 

међународних 
организација за 
стандардизацију 

Уред 
директора и 
замјеника 
директора 
(Сектор за 
стандарде, 
Информа-

ционо 
докумен-
тациони 
центар) 

Број 

Закључно са 
30. 7. учешће 

на 3 
дешавања 
((IEC NC 

форум, ISO 
регионални 
тренинг o 

доброј 
стандардизац
ијској пракси, 
on-line радни 
састанак са 

представници
ма ISO-a). 

Обезбиједити 
учешће у 
складу са 
позивима,  

потребама и 
расположи-

вим 
средствима 

Обезбијеђе-
но је учешће 
представни-
ка Института 

на on-line 
састанцима, 
скупштинама 
европских и 
међунаро-

дних 
организација 

за 
стандарди-

зацију.  

Буџет 
21.000,00 

КМ 
13.982,59 

KM 
I-IV I-IV - 

1.2.4. Учествовање у 
раду техничких 
радних тијела 
Међународне 

организације за 
стандрадизацију 

(ISO) 

Сектор за 
стандарде 

Број 

Институт има 

статус „P 

member“ у 3  

ISO техничка 

комитета и 

то:   ISO/TC 

34/SC 12, 

Sensory 

analysis, 

ISO/CASCO, 

Committee on 

conformity 

assessment, 

ISO/TC 

193/SC 1 

Analysis of 

natural gas, те 

статус “O 

member”  u 98 

ISO техничких 

комитета. 

„P member“-3 
„O member”-

98 

 

“P member”- 
5  

“O member”- 
98 

 
Буџет 

13.000,00 
КМ 

10.790,41 
KM 

I-IV I-IV 

У 2021. години 
ИСБИХ је добио 

статус 
пуноправног 

члана и у: 
- ISO/TC 334, 

Reference 
materials (april 

2021), 
- ISO/TC 176, 

Quality 
management and 
quality assurance 

(maj 2021). 

 

Број 

Закључно са 
30. 7. 

Институт је 
извршио 

гласање на 
12 радних 

докумената 

15 34 I-IV I-IV 

У складу са 
обавезама које 

произилазе као P-
member у раду 

техничких тијела 
ISO-a, ИСБИХ је 

путем 
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одговарјућих 
техничких 

комитета у 2021. 
години гласао на 

34 радна 
документа у 
различитим 

фазама израде. 

1.2.5. Припрема 
извјештаја о 
преузетим 
европским/ 

међународним 
стандардима и 

извјештаја о 
продатим 

стандардима 

Информа-
ционо 

докумен-
тациони 
центар 

Број  68 68 21 Буџет 
54.000,00 

КМ 
33.206,00 

KM 
I-IV I-IV 

 
Умјесто 

достављања 
кварталног 

извјештаја ИСС-у, 
достављамо 

годишњи 
извјештај по 

истеку текуће 
године. 

Пројекат 1.3. Продаја, промоција Института и унапређење постојећих и увођење нових услуга Института 

1.3.1. Израда и 
публиковање 

Гласника, Годишњег 
извјештаја, BAS 
Newsletter-a и 
материјала за 

промоцију Института 
и стандардизације 

Сектор за 
информа-

ционо 
докумен-
тационе 
послове  

Број 
публикованих 

Гласника 
 

Закључно са 
30. 7. 

Публикован 1 
Гласник (у 

електронском 
издању) 

Четири (у 
електронском 

издању) 

Публикована 
су четири 
Гласника 

Буџет 
79.000,00 

КМ 
82.045,51 

KM 

I-IV I-IV - 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

I-IV III - 

Број различитих 
врста 

публикованог 
материјала 

 

Закључно са 
30. 7. 

припремљено 
је 6 

промотивних 
публикација 

У складу са 
расположи-

вим 
средствима 
(промотивни 

филм, 
промотивна 

брошура) 
 

У припреми. I-IV I-IV 

Због неусвојеног 
буџета, нису се 

могли ангажовати 
спољни 

сарадници – 
лектори. 

Преведене су три 
ISO публикације 

Електронско 
издање ИСБИХ 

Newsletter-а 
 

Закључно са 
30. 7. 

припремљена 
и 

публикована 
два  ИСБИХ 
Newsletter-а 

4 издања  
ИСБИХ 

Newsletter-а 
 

Публикована 
су 4 издања  

ИСБИХ 
Newsletter-а   

I-IV I-IV - 

1.3.2. Промоција 
Института и 

стандардизације 
путем 

друштвених мрежа 

Сектор за 
информа-

ционо 
докумен-
тационе 

Проценат 
повећања 

у односу на 
претходну годину 

 

Повећање у 
износу од 5% 

5% 

145% 
Facebook 

7% Linked In 
Буџет  

20.000,00 
КМ 

31.354,13 
KM 

I-IV I-IV - 
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објављивањем 
чланака о раду 
Института и о 

стандардизацији 
 

послове 
(Уред 

директора и 
замјеника 

директора) 
 

1.3.3. Презентовање 
Института и 
активности у 

области 
босанскохерцего-
вачке, европске и 

међународне 
стандардизације 

 

Уред 
директора и 
замјеника 
директора 

(Сектор 
за 

стандарде) 
 

Број семинара, 
радионица, 

конференција на 
којима су 

представници 
Института 

презентовали 
Институт и 
говорили о 

активностима у 
области 

стандардизације 
 

3 10 10 Буџет  
24.000,00 

КМ 
28.636,40 

KM 
I-IV I-IV - 

1.3.4. Продаја 
стандарда 

Сектор за 
информа-

ционо 
докумен-
тационе 
послове 

Приходи од 
продаје 

стандарда. 

250.000,00 
КМ 

250.000,00 
КМ 

106.587,34 
КМ 

Буџет 
25.000,00 

КМ 
70.974,32 

KM  

I-IV I-IV 

Цјелокупна 
ситуација 

узрокована 
пандемијом 

корона вируса 
довела је до пада 

привредне 
активности што је 
проузроковало и 

мању продају 
стандарда. 

Проценат 
електронске 

продаје у односу 
на укупну 
продају. 

52% 60% 63% I-IV I-IV - 

1.3.5. Омогућавање 
функције  on-line 

читања стандарда 
организацијама 

цивилног друштва 
(студентским 

организацијама) 

Сектор 
за стандарде 

Модул 
Тренутно је у 
току израда 

модула. 

Направљен 
модул за  on-
line читање 
стандарда. 

Модул за  
on-line 
читање 

стандарда 
оперативан 

Буџет 
14.000,00 

КМ 
21.737,29 

KM 

I I - 

Број 
организација 

цивилног 
0 5 5 I-IV  - 
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друштва које 
користе модул   
on-line читања 

стандарда. 

1.3.6. Припрема 
одговора на 
пристигле 

упите 
 

Информа-
ционо- 
доку-       

ментациони 
центар 

(Сектор за 
стандарде, 

Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 
 

Проценат 
одговорених у 

односу на 
пристигле 

упите 
 

100% 100% 100% Буџет 
52.000,00 

КМ 
39.891,32 

KM 
I-IV I-IV - 

1.3.7. Унапређење 
ENP система 

 

Информа-
ционо- 
доку-       

ментациони 
центар 

 

Број активности 
које 

су спроведене у 
циљу повећања 

информиса-
ности 

јавности о 
важности 

постојања ENP 
 

Закључно са 
29. 7. 

активности 
нису 

спроведене 
 

2 1 

Буџет 
28.000,00 

КМ 
15.111,71 

KM 

I-IV III 
- 

Број институција 
које 

су обишли 
представници 

ИСБИХ-a у 
којима се налазе 
контакт тачке у 

циљу активнијег 
учешћа истих 

 

Закључно са 
29. 7. нису 
обилажене 

контакт тачке 
(вршени 

телефонски 
позиви) 

 

5 13 I-IV  
- 

1.3.8. Извођење 
интерних 

презентација у циљу 
припреме особља 

ИСБИХ-а за 
извођење 

екстерних обука 
 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо- 
доку-        

ментациони 
центар) 

 

Број изведених 
интерних 

презентација 
 

Закључно са 
30. 7. интерне 
презентације 
су отказане 
због  COVID 

19 пандемије. 

10 0 Буџет  
11.000,00 

КМ 
6.446,08 

KM 
I-IV - 

Због пандемије 
избјегавана 
окупљања 

запослених у 
Институту. 

1.3.9. Одржавање 
и унапређење 

"helpdesk" који се 
налази на web 
страни и који је 

Информа-
ционо- 
доку-        

ментациони 
центар 

У зависности од 
промјена које ће 

се 
дешавати у току 

године 

Није било 
измјена тако 
да се нису 
ажурирале 

информације. 

Извршити 
ажурирање и 

измјене у 
складу са 

измјенама у 

Редизајни-
рана веб 
страница 
Института 

Буџет 
11.000,00 

КМ 
10.588,47 

KM 
I-IV I - 
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намијењен МСП 
 

 измијенити 
потребне 

информације на 
"helpdesk" 

 

 окружењу и 
регулативи. 

 

1.3.10. Одржавати 
сарадњу са 

регионалним 
организацијама за 
стандардизацију 

кроз размјену 
искустава, 

информација и сл. 
 

Уред 
директора и 
замјеника 
директора 

(Сектор 
за 

стандарде) 
 

Планови рада, 
радионице, 

семинари и сл. 
 

Закључно са 
30. 7. 

организована 
једна посјета 
Институту за 
стандардиза-
цију Србије у 

циљу 
размјене 
искустава 

Организовати 
радне посјете 

HZN, ISS, 
ISRM i ISME у 

циљу 
размјене 

искустава.  

Одржавана 
сарадња са 

регионалним 
организаци-

јама за 
стандардиза
цију у току 

2021. године 

Буџет  
20.000,00 

КМ 
23.790,12 

KM 
I-IV I-IV - 

1.3.11. 
Успостављање 

сертификационог 
тијела за системе 

управљања 
квалитетом према 
стандарду BAS EN 

ISO/IEC 17021 
 

Сектор за 
стандарде 

Проценат 
припремљених 
докумената у 

односу на 
захтјеве 

стандарда 
 

80%  100% 100% Буџет  
38.000,00 

КМ 
10.469,77 

KM 
IV I-IV - 

1.3.12. Припрема и 
израда 

документације и 
активности које се 

односе на 
акредитацију 

сертификационог 
тијела за 

сертификовање 
система 

управљања 
 

Сектор за 
стандарде 

Акредитовано 
сертификационо 

тијело 
 

Сертифика-
ционо тијело 

за 
сертифико-

вање система 
управљања 

није 
акредитовано 

 

Акредитовано 
сертифика-

ционо тијело 
за сертифико-
вање система 
управљања 

 

Није 
акредитова-

но 
сертифика-

ционо тијело 
за 

сертифика-
цију система 
управљања  

 

Буџет 
25.000,00 

КМ 
21.418,65 

KM 
IV - 

Обављене су 
припремне 

активности које 
се односе на 

акредитацију – 
акредитација у 

поступку  
 

1.3.13. Обучавање 
особља ИСБИХ-а 
када су у питању 

системи управљања 
квалитетом 

 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 
директора, 

Информаци-
оно 

документа-
циони 

центар) 

Број 
представника 

ИСБИХ-а који су 
учествовали на 

обукама за 
интерне 
аудиторе 

 

0 6 

8 полазника 
прошло 

обуку према 
захтјевима 
стандарда   

BAS EN 
ISO/IEC 

17025  и BAS 
EN ISO/IEC 

17065  

Буџет 
17.000,00 

КМ 
14.893,72 

KM 
I-IV I- III 

 - 

1.3.14. 
Сертификовање 

Сектор за 
стандарде  

Проценат 
реализованих 

Закључно са 
30. 7. 2020. 

90% 89% Буџет  
72.000,00 

КМ 
46.833,55 

KM 
I-IV I-IV - 
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производа 
намијењених за рад 

у просторима 
угроженим од 
експлозије (Ex 

комисија) 
 

 захтјева у односу 
на примљене 

захтјеве за 
сертификовање/ 

стручна 
мишљења 

 

године 
проценат 

реализованих 
захтјева 53%  

1.3.15. Спровођење 
процедуре 

акредитације Ex 
комисије 

 

Сектор за 
стандарде 

 

Проценат 
припремљених 
докумената у 

односу на 
захтјеве 

стандарда 

40% 100% 45% Буџет 
19.000,00 

КМ 
12.887,35 

KM 
I-IV I-IV 

Спроведена 
обука особља  

према захтјевима 
стандарда BAS 

EN ISO/IEC 
17065. 

Дефинисан 

приједлог 

пројекта према 

ЕУ земљама – 

Пољска, а ради 

помоћи око 

успостављања 

Европског  

модела 

сертификационог 

тијела за 

сертификацију 

производа. 

1.3.16. Едукација 
ИСБИХ особља -Ex 

област 
 

Сектор за 
стандарде 

Број обука на 
којима су 

присуствовали 
предстваници 

ИСБИХ-a 

1 3 1 Буџет 
14.000,00 

КМ 
5.968,81 

KM 
I-IV II 

Због 

епидемиолошке 

ситуације 

узроковане 

COVID-19 

вирусом 

1.3.17. Едукација 
субјеката у Ex 

области 
 

Сектор за 
стандарде 

Проценат 
реализованих 

захтјева за 
одржавање 

презентација 
везано 

за Ex област 
 

100% 100% 100% Буџет  
14.000,00 

КМ 
12.695,27 

KM 
I-IV I-IV 

- 
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III – ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ЗАКОНИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ 

Општи циљ/принцип развоја: Интегрисани раст 

Стратешки циљ:  Унаприједити развој конкурентног економског окружења 

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења 
слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције 

Специфични циљ: Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања BAS стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију (CEN i CENELEC) 

Назив закона 

Вријеме спровођења Статус закона закључно са 31. 12. 2021. године 

Коментар 
Планирани 
квартал за 

споровођење 
активности 

Квартал када је 
активност 

спроведена 
Упућен Савјету 

министара (ДА/НЕ) 

Усвојено на 
Савјету министара 

(ДА/НЕ) 

Процедура у 
Парламентарној 

скупштини (ДА/НЕ) 

Усвојен у 
Парламентарној 

скупштини (ДА/НЕ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. (назив програма) 

1.1.1. (назив пројекта) 

1.1.1.1. (назив закона)        

1.1.1.2. (назив закона)        
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IV – ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ 

Општи циљ/принцип развоја: Интегрисани раст 

Стратешки циљ:  Унаприједити развој конкурентног економског окружења 

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења 
слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције 

Специфични циљ: Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања BAS стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију (CEN i CENELEC) 

Назив подзаконског 
акта 

Вријеме спровођења Статус подзаконског акта закључно са 31.12.2021. године 

Коментар 
Планирани 
квартал за 

споровођење 
активности 

Квартал када је 
активност 

спроведена 

Упућен 
руководиоцу 

(ДА/НЕ) 

Усвојено од 
стране 

руководиоца 
(ДА/НЕ) 

Упућен 
Савјету 

министара 
(ДА/НЕ) 

Усвојен на 
Савјету 

министара 
(ДА/НЕ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Програм 1. Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију Босне и Херцеговине 

Пројекат 1.2. Активности Института везане за чланства у европским организацијама за стандардизацију (CEN, CENELEC i ETSI) и међународним организацијама за 
стандардизацију (ISO, IEC, ITU) 

Правилник о унутрашњој 
организацији Института 
за стандардизацију БиХ 

II - НЕ НЕ НЕ НЕ 

Приједлог Правилника о 
унутрашњој организацији 

Института за стандардизацију 
БиХ се још увијек усаглашава 

са CEN и CENEL интерним 
правилима којима су 

дефинисане обавезе Института 
На основу обавеза, Институт је 
дужан да дефинише обавезе и 
одговорности запослених који 

ће пратити рад европских 
организација за 

стандардизацију и који ће 
представљати Институт. 

Одлука о именовању 
чланова савјета за 
стандардизацију БиХ 

IV - НЕ НЕ НЕ НЕ 

У току 2021. године спровођене 
су активности на прикупљању 
приједлога чланова Савјета за 
стандардизацију БиХ. Дописи 

су упућени на велики број 
адреса различитих институција 
из различитих области и из оба 

ентитета, међутим нисмо 
добили довољан број 

одговора како бисмо могли да 
припремимо Приједлог одлуке 
о именовању чланова Савјета 
за стандардизацију БиХ и да га 
упутимо у процедуру усвајања. 
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V – ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ 

Општи циљ/принцип развоја: Интегрисани раст 

Стратешки циљ:  Унаприједити развој конкурентног економског окружења 

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења 
слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције 

Специфични циљ: Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања BAS стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију (CEN i CENELEC) 

Назив међународног 
уговора 

Вријеме спровођења Статус међународног уговора закључно са 31. 12. 2021. године 

Коментар 
Планирани 
квартал за 

споровођење 
активности 

Квартал када је 
активност 

спроведена 
Упућен Савјету 

министара (ДА/НЕ) 
Усвојен на Савјету 
министара (ДА/НЕ) 

Процедура у 
Предсједништву 

БиХ (ДА/НЕ) 

Усвојен у 
Предсједништву 

БиХ (ДА/НЕ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 (програм) 

1.1.1. (пројекат) 

1.1.1.1. (назив 
међународног уговора) 

       

1.1.1.2. (назив 
међународног уговора) 
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VI – ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ 

Општи циљ/принцип развоја: Интегрисани раст 

Стратешки циљ:  Унаприједити развој конкурентног економског окружења 

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења 
слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције 

Специфични циљ: Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања BAS стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију (CEN i CENELEC) 

Назив пројекта јавних 
инвестиција 

Вријеме реализације 

Статус (завршено, у поступку, одложено, прекинуто) Коментар Очекивани период 
реализације 

Завршен (ДА/НЕ) 

1 2 3 4 5 

Програм 1. Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију Босне и Херцеговине 

Пројекат 1.3. Промоција Института и унапређење постојећих и увођење нових услуга Института 

     

 
 
 




