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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 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 2019. 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. 
 

 Постигнути резултати у 2019. години: 
 
Одобрена и реализована буџетска средства  

За провођење Годишњег програма рада Института у 2019. години на основу Закона о 
буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 
2019. годину („Службени гласник БИХ“, број 84/19), Институту су одобрена буџетска 
средства у износу 1.445.000,00 КМ. Захтјев за додјелу средстава из буџета је гласио на 
износ од 1.545.000,00 КМ. Извршење у 2019. години је било 1.381.105,51 КМ (95,57%). 
 

БУЏЕТ                                
2019. година 

Одобрено Законом о 
буџету (КМ) 

Одобрено 
преструктурирањем 

(КМ) 

Извршење (КМ) 
Стање са 

31. 12. 2019. 

Текући издаци 1.397.000,00 1.397.000,00 1.360.129,60 

Капитални издаци 48.000,00 48.000,00 20.975,91 

УКУПНО: 1.445.000,00 1.445.000,00 1.381.105,51 

Табела 1. 
 

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. 2019. 
године број запослених у Институту је износио 40. 
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Приходи Института  

Годишњим програмом рада Института за стандардизацију БиХ за 2019. годину планирани 
су приходи у износу од 250.000,00 КМ. Институт је у току 2019. 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 2019. години износе 229.951,92 КМ, и то: приходи од 
продаје стандарда у износу 133.939,51 КМ, приходи по основу издавања потврда о 
идентичности 135,00 КМ, приходи Ex-комисија 95.877,41 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 босанскохерцеговачких BAS стандарда. 
 
Са 31. 12. 2019. године број BAS стандарда и других стандардизацијских докумената 
износио је 35260 (корекције нису укључене). Од тог броја 32210 су босанскохерцеговачки 
стандарди и амандмани којим су преузети међународни, европски и национални стандарди 
других земаља. Број изворних BAS стандарда и стандардизацијских документа је 63. Са 31. 
12. 2019. године Институт је преузео 87,79% европских стандарда које је објавио Европски 
комитет за стандардизацију (CEN), 96,68% европских стандарда које је објавио Европски 
комитет за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC) i 76,49% стандарда које 
је објавио Европски институт за стандардизацију у области телекомуникација (ETSI).  
 
У току 2019. године, преузета су 3384 стандарда (2628 европских, те 756 међународних 
стандарда), док je 25 стандарда усвојенo методом превода (20 европских и 5 међународних 
стандарда). Број изворних стандарда/стандардизацијских документа у 2019. години је 14.   
 
Стална и привремена стручна тијела Института се формирају ради планирања, припреме, 
те утврђивање нацрта и приједлога BAS стандарда, праћења промјена стандарда, њиховог 
систематског преиспитивања и ревизије. Закључно са 31. 12. 2019. године број активних 
техничких комитета износио је 58, и у раду техничких комитета и радних група укључено је 
705 експерата из различитих интересних група (индустрија, услуге, тијела државне управе, 
привредне коморе, универзитети, удружења потрошача, невладине организације). 
 
Активности Ex-комисије 

У току 2019. године Ex-комисији је од стране произвођача и корисника Ex уређаја те фирми 
које планирају обављати послове из домена противексплозијске заштите поднесено укупно 
114 захтјева - 97 захтјева је реализовано, у току је реализација 15 захтјева, 2 захтјева нису 
реализована. Обрађена су 234 сертификата и 44 стручна мишљења. 
 
Комисија је обавила сљедеће послове: 

 На бази прегледа документације те производње и контроле противексплозијски 
заштићених уређаја обрађен је 101 типски сертификат. 

 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 прегледа издата су 133 појединачна сертификата. 

 Ex-комисија је издала укупно 44 Стручнa 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.  
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 Пратила техничко  законодавство у Ex-области и тумачила одређене чланове 
важећих прописа који не прате данашњи тренд и континуирано одговарање на упите 
заинтересованих страна из Ex-области.  

 Пратила је развој међународних и европских стандарда у Ex-области, преко BAS/TC 
6, Опрема за експлозивне атмосфере.  

 Редовно одржавала сједнице (састанци, онлине) на којима су анализирани 
Извјештаји са аудита у циљу додјељивања, издавања, сертификата, Стручних 
мишљења.   

 Представници Ex-комисије су активно учествовали на 10 међународној Ex 
ТРИБИНИ у Новом Саду – Фрушка гора (6. и 7. јуна 2019. године).  

 Радила на припреми документације за сертификационо тијело за сертификацију 
производа према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17065.  

 
Законодавне активности 

Институт је у току 2019. 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 2019. години је износио 152. Редовно је вршено објављивање, 
вођење и ажурирање прегледа хармонизованих стандарда уз директиве новог приступа на 
web страници Института. Када је у питању процес усаглашавања домаћег техничког 
законодавства са европским, представници Института су учествовали у радној групи са 
израду Приједлога одлуке о квалитету течних нафтних горива.  
 
Доношењем нових прописа у којима се позива на BAS стандарде (преузети европски 
стандарди), односно усклађивањем законодавства БиХ са законодавством ЕУ, 
идентификују се и повлаче (стављају ван снаге) стари  прописи, а с њима и стандарди (JUS) 
који нису у складу са европским стандардима. Институт је у току 2019. године путем 
софтвера eJUS вршио идентификацију JUS стандарда.   
 
Европске и међународне организацијe за стандардизацију - сарадња 

Институт је и у 2019. 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 БиХ, неопходан је статус кандидат за члана, наводећи 
прелазни период за приступање ЕУ, те да се законодавство БиХ усагласи са 
законодавством ЕУ. 
 
Институт као пуноправни члан ISO-а у 2019. години је извршавао обавезе које произилазе 
из пуноправнога чланства. Један стручњак из Техничког комитета BAS/TC 43, Храна је 
учествовао на састанку радне групе ISO/TC 34/SC 12/WG 1, Sensory claim substantiation, а 
који се баве израдом стандарда из подручја сензорних анализа, те на 27. састанку 
подкомитета ISO/TC 36/SC 12, Sensory analysis. Институт је активни члан (P-member) у: 
ISO/TC 34/SC 12, Sensory analysis, ISO/CASCO, Committee on conformity assessment (од јуна 
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2019. године),  ISO/TC 193/SC 1, Analysis of natural gas (од децембра 2019. године). Сходно 
томе у 2019. године било је укупно 15 гласања о радним документима техничких 
комитета/подкомитета у којима је ИСБИХ активан члан и то на: 3 нацрта комитета, 2 нацрта 
стандарда и  4  коначна  нацрта стандарда,  те  6  гласања  о  стандардима који су 
периодично преиспитују. 
 
Институт је и у 2019. 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.  
 
Сарадња са другим институцијама и тијелима државне управе 

Настављена је континуирана сарадња Института са институцијама у БиХ (државне, 
ентитетске и Брчко дистрикт). Представници Института били су у радним посјетама 
Привредној комори РС и Привредној комори ФБиХ. Такође, Институт  је заједно с Уредом 
координатора за реформу јавне управе, Агенцијом за државну службу БиХ, Агенцијом за 
државну управу РС, Агенцијом за државну службу ФБиХ, а уз подршку Програма јачања 
јавних институција који у БиХ имплементира GIZ, учествовао у организацији конференције 
„Управљање квалитетом - Промјена свијести у јавној управи” која је одржана 28. новембра 
у Сарајеву. Циљ ове конференције био је упознавање учесника с алатима, моделима и 
системом управљања квалитетом, те ширење свијести о потреби трансформације јавне 
управе која је орјентисана према корисницима и грађанима. 
 
Активности које се односе на промоцију Института и стандардизације 

Када је у питању промоција Института и стандардизације, у 2019. 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. Путем Гласника свим заинтересованим 
странама су доступне информације о новим BAS стандардима и другим 
стандардизацијским документима, информације о замијењеним и повученим BAS 
стандардима и другим стандардизацијским документима, те пријава за учешће у раду 
техничких комитета. У 2019. години објављена су 4 издања Гласника. У 2019. години 
припремљена су и публикована 4 издања ISBIH Newsletter-a. Ради се информативном 
гласилу, који се публикује квартално, садржи информације о новостима из области 
стандардизације. 
 
У склопу обиљежавања Дана Института, 12. децембра 2019. године, одржан је Годишњи 
пословни састанак представника стручних тијела Института. Састанку су присуствовали и 
представници институција инфраструктуре квалитета, Спољнотрговинске коморе БиХ те 
ентитетских привредних комора. Састанак је био посвећен дискусији на тему како 
унаприједити процес стандардизације у Босни и Херцеговини. Присутни су упознати с 
учешћем Института у организацијама за стандардизацију на европском и међународном 
нивоу, обавезама Института када је у питању пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију CEN i CENELEC, те услугама Института и плановима 
за наредни период.  
 
Такође, представници Института учешћем на многим семинарима, конференцијама кроз 
различите врста презентација су промовисали Институт и наше активности. 
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Административно јачање капацитета 

У 2019. години Институт је наставио са праксом улагања у образовање запослених. 
Едукација и унапређење знања се вршила кроз: сарадњу запослених Института и 
институција за стандардизацију у окружењу (регионална сарадња) у циљу размјене 
искустава, преношења знања, заједничког наступа према европским и међународним 
институцијама за стандардизацију (у складу са уговорима о пословно техничкој сарадњи), 
усаглашавање око превођења стандарда, учешће на домаћим, европским и међународним 
генералним скупштинама, конференцијама, семинарима и радионицама,  праћење стручне 
литературе ЕУ, земаља чланица ЕУ, земаља региона. 
 
Државни службеници из наше институције су похађали обуке, семинаре, конференције које 
су организовали: Агенција за државну службу БиХ, Дирекција за европске интеграције БиХ,  
Министарство финансија и трезора БиХ, Канцеларија координатора за реформу јавне 
управе, Спољнотрговинска комора БиХ и сл. Такође, у децембру је одржана и едукација 
запослених Института на тему “Организациона култура”. 
 
Остале активности Института 

У децембру 2019. године је уведена услуга продаје BAS стандарда у електронском 
формату. Ова услуга омогућава брз приступ стандардима, с обзиром на то да се скраћује 
вријеме које је потребно да купљени стандарди стигну поштом на адресу купца, што је, до 
увођења ове услуге, био једини начин доставе стандарда. 
 
Ради модернизације и боље визуелне препознатљивости Института унутар 
стандардизацијске заједнице и међу заинтересованим странама, као и због праћења 
трендова дигиталне трансформације у стандардизацији, од 1. септембра 2019. године за 
Институт у употреби је нови акроним ИСБИХ, као и нови лого. У складу са Законом о 
стандардизацији БиХ, акроним BAS наставља се користити за државне 
босанскохерцеговачке стандарде које је усвојио и објавио Институт. 
 
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. Достављено је седам  
извјештаја који су анализирани и уредно архивирани. Такође, обрађен један захтјев за 
одобравање VIN ознаке.   
 
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 2019. године. 
 
У складу са уредбом EU број 1025/2012 објављен је Програм рада Института на усвајању 
стандарда и других стандардизацијских докумената. 
 
У мају је објављен Стратегијски план усвајања стандарда и других стандардизацијских 
докумената у БиХ за период 2019-2021. година. Сврха овог документа је планирање 
усвајања BAS стандарда и других стандардизацијских докумената за период 2019–2021. 
година, да би се кроз спровођење планираних активности и уз примјену усвојених 
стандарда испунили захтјеви корисника, спријечиле техничке баријере у трговини. 
 
 



 

 

 

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 

Показатељи Извори финансирања и трошкови 
Вријеме 

спровођења 
Коментар 
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Програм 1. Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ 

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 2019. 
годину  

Планови рада 
свих BAS/TC 

за 2020. 
годину 

Усвојени 
планови 

рада свих  
BAS/TC за 

2020. годину 

Буџет 
63.000,00 

КМ 
84.255,70 

КМ 
I-IV IV 

Планови рада 
свих техничких 

комитета за 2020. 
годину 

припремљени и 
усвојени и 

представљају 
основу за 
припрему 

Програма рада 
Института на 

усвајању 
стандарда и 

других 
стандардизацијск

их докумената. 

1.1.2. Активности 
које се односе на 

припрему Програма 
рада Института на 

усвајању стандарда 
и других 

стандардизацијских 
докумената 

Сектор за 
стандарде 
(Сектор за 

информаци-
оно 

документа-
ционе 

послове, 
Уред 

директора и 

Документ: 
Програм рада 
Института на 

усвајању 
стандарда и 

других 
стандардизаци-

јских докумената 
за 2019. годину  

Документ: 
Програм рада 

за 2018. 
годину  

Документ: 
Програм рада 

за 2019. 
годину 

Документ: 
Програм 

рада за 2019. 
годину 

Буџет 
47.000,00 

КМ 
52.152,20 

КМ 
I-IV IV 

У складу са 
усвојеним 

Плновима рада 
BAS/TC-ова за 
2020. годину 
документ је 
израђен и 

одобрен, те 
објављен на 

интерент 
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замјеника 
директора) 

страници 
Иснтитута. 

1.1.3. Активности 
које се односе на 

објављивање 
Програма рада на 

web страници 
Института 

Сектор за 
информа-

ционо 
документа-

ционе 
послове 

Програм рада 
објављен на web 

страници  

Програм рада 
за 2018. 
годину 

објављен на 
web страници  

Програм рада 
за 2019. 
годину 

објављен на 
web страници 

Програм 
рада за 2019. 

годину 
објављен на 

web 
страници 

Буџет 
15.000,00 

КМ 
6.704,70 

КМ 
I-IV I 

Програм рада 
објављен и 

доступан свим 
заинтересованим 
странама путем  
web странице 

Института. 

1.1.4. Спровођење 
процедуре 

припремања, 
доношења и 
објављивања 

босанскохерцего-
вачких стандарда у 

складу са BAS 
упутствима Сектор 

за стандарде 
(Сектор за 

информационо 
документационе 

послове) 

Сектор за 
стандарде 
(Сектор за 
информа-

ционо 
документа-

ционе 
послове) 

Број одржаних 
сједница 
техничких 
комитета 

Закључно са 
20. 7. 

одржано је 66 
сједница. 

90 96 

Буџет 
194.000,00 

КМ 
353.979,30 

КМ 

I-IV I-IV 

У 2019. години 
одржано је 96 

сједница 
техничких 
комитета и 

радних група. 

Број преузетих 
стандарда, 
амандмана, 
корекција и 

других 
стандардиза-

цијских 
докумената 

Закључно са 
20. 7. 

преузета су 
1062 

стандарда 

1100 3384 I-IV I-IV 

У 2019. години 
усвојена су 
укупно 3384 
стандарда 

(објављен 2401 
нови стандард и 

други 
стандардизацијск

и документ, 
укључујући и 14 

изворних 
стандардизацијск

их докумената 
(NA)). 

1.1.5. Формирање 
нових техничких 
комитета (TC), 

радних група (WG) i 
Ad hoc група 

Сектор за 
стандарде 

Број нових TC; 
WG; AG 

До 20. 7. није 
основан 

ниједан нови 
технички 
комитет 

У складу са 
потребама 

заинтересо-
ваних страна 

Није било 
исказаних 
потреба  

заинтересо-
ваних 

страна. 

Буџет 
21.000,00 

КМ 
5.404,70 

КМ 
I-IV - 

У 2019. години 
није основан 
ниједан нови 

технички комитет 
јер није било 

исказаних 
потреба 

заинтересованих 
страна. 

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 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо 
документа-

циони 
центар) 

Број радних 
група у чијем 

раду су 
учествовали 

представници 
BAS-а у односу 

на број 
достављених 

позива за 
учешће 

Институт није 
добио 

ниједан позив 
за учешће у 
раду радних 

група. 

Учешће у 
раду свих 

радних група 
за које 

Институт 
добије позив. 

1 Буџет 
27.000,00 

КМ 
25.018,80 

КМ 
I-IV I-IV 

Учешће 
представника 
Института у 

радној групи за 
израду 

Приједлога 
одлуке о 

квалитету течних 
нафтних горива. 
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регулативе Босне и 
Херцеговине (закона 
и других прописа) са 
прописима Европске 

уније (уредбе и 
директиве) са 

аспекта планирања и 
преузимања 

стандарда на које се 
ти прописи позивају 

Број преузетих 
хармонизованих 

и других 
европских 

стандарда чије 
су референце 
објављене у 

службеном листу 
Европске уније 

(ЕУ Директиве и 
Уредбе) 

Закључно са 
20. 7. 

преузето је 46 
стандарда. 

100 

 
 
 
 
 

152 

 

 

 

 

I-IV I-IV 

Континуирано су 
спровођене 

активности које 
се односе на 

праћење 
ажурираних листи 
хармонизованих 

стандарда и 
других стандарда 
чије су рефренце 

објављене у 
службеном листу 

ЕУ с циљем 
усвајања у 

систем 
босанскохерцегов

ач-ке 
стандардизације. 

Ажуриране 
информације на 

wеб страници 
Института 

У 2018. 
години су 

ажуриране 
информације 
у складу са 
измјенама. 

Ажурирати 
наведене 

информације 
у складу са 
измјенама у 
2019. години 

Информаци-
је редовно 
ажуриране 

I-IV I-IV 

Активности 
континуирано 

спровођене у току 
2019. године и 

листе биле 
доступне свим 

заинтересованим 
странама путем 
web странице. 

1.1.7. Активности 
које се односе на 

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 

Закључно са 
23. 7. 2018. 
године није 

било захтјева 
за 

одобравање 
VIN ознаке. 
Достављени 
извјештаји за 
2017. годину 

од стране 
произвођача . 

У зависности 
од броја 

пристиглих 
захтјева 

разматрање 
истих, оцјена 

техничке 
способности 

и 
додјељивање 
VIN ознаке у 
случајевима 
кад произво - 

ђачи 
задовоље 
унапријед 

дефинисане 
критеријуме . 

Достављено 
седам 

извјештајa  
од стране 

произвођача 
за 2018 
годину. 

Обрађен 
један захтјев 

за 
одобравање 
VIN ознаке 

фирма 
CROMEX 

д.о.о.   

Буџет 
8.000,00 

КМ 
7.124,70 

КМ 
I-IV I-IV 

Активност је 
спроведена у 

складу са 
пристиглим 

захтјевима од 
стране 

произвођача. 

1.1.8. Активности 
које се односе на 
анализу и израду 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо – 

Број извјештаја 
који су доступни 

путем SMIS-a 
17 18 18  Буџет 

31.000,00 
КМ 

18.444,10 
КМ 

I-IV I-IV 
Путем  SMIS-a 

доступно 18 врста 
извјештаја. 
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извјештаја путем 
SMIS-a 

доку-       
ментациони 

центар) 

1.1.9. Активности 
које се односе на 

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 
замјеника 

директора) 

Одржавана и 
исправна 

информатичко - 
комуникациона 

опрема и 
обезбијеђен 
антивирус 

У 2018. 
години 

вршено је 
одржавање 
информа-   

тичко – 
комуникацио-

не опреме, 
обновљен 

антивирус за 
виртуелне 

машине 
радне 

станице. 

У 2019. 
години 

одржавати 
информа-  

тичко – 
комуникацио - 
ну опрему и 
извршити 

инсталацију и 
конфигуриса-

ње 
новонабав-

љене опреме. 

Одржавана 
информатич-

ко- 
комуникаци-

она 
опрема 

Буџет 
82.000,00 

КМ 
76.710,10 

КМ 
I-IV I-IV 

У 2019. години 
вршено је 

одржавање 
информатичко - 
комуникационе 

опреме, 
властитим 

ресурсима и 
ангажовањем 

спољних 
уговарача. 

1.1.10. Обезбиједити 
брзи интернет 

Информа-
ционо доку-
ментациони 

центар (Уред 
директора и 
замјеника 
директора, 
Служба за 
кадровске 

опште 
правне и 

материјално 
финансијске 

послове) 

Обезбијеђена 
интернет 

конекција која 
подржава систем 

У 2017. 
години 

обезбијеђена 
интернет 

конекција која 
подржава 
систем. 

Обезбиједити 
интернет 

конекцију која 
подржава 
систем. 

Обезбијеђе-
на интернет 
конекција 

која 
подржава 

систем 

Буџет 
13.000,00 

КМ 
30.706,90 

КМ 
I-IV I 

Обезбијеђена је 
брза интернет 

конекција у новим 
просторијама 

Института 

1.1.11. Активности 
које се односе на 

побољшање и развој 
SMIS-a 

Информа-
ционо доку-
ментациони 

центар 
(Сектор за 
стандарде, 

Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

Број нових 
функција 

2 3 3 Буџет 
72.000,00 

КМ 
46.918,20 

КМ 
I-IV IV 

Уведене су нове 
три функције у 

циљу 
побољшања и 

развоја  SMIS-a .  

1.1.12. Активности на 
повлачењу JUS 

стандарда 

Сектор за 
информа-
ционо – 

докумен-
тационе 
послове 

(Уред 
директора и 

Израђен софтвер 

Софтвери за 
унос и 

претражива-
ње су 

направљени. 
Унесени су 
подаци за 7 
Директива. 

Наставити са 
уносом 

података за о 
наредбама о 
атестирању 
производа и 

других 

Унесени сви 
подаци 

Буџет 
29.000,00 

КМ 
20.218,70 

КМ 
I-IV I-IV 

У софтвер 
унесени сви 

подаци. 
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замјеника 
директора) 

Почео је унос 
података о 

наредбама о 
атестирању 
производа. 

наредби и 
прописа. 

1.1.13. Континуирано 
праћење и 

усаглашавање 
донешених интерних 

аката, доношење 
нових аката 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 
директора, 
Служба за 
кадровске, 

опште 
правне и 

материјално 
финансијске 

послове) 

Број 
усаглашених и 
измијењених/ 

допуњених 
постојећих и 

донешених нових 
интерних аката у 

складу са 
потребама које 
се јаве у току 

године 

7 

Доносити 
нове односно 

мијењати 
постојеће у 
складу са 
потребама 

које се јаве у 
току 2019. 

године. 

10 Буџет 
52.000,00 

КМ 
153.827,40 

КМ 
I-IV I-IV 

У 2019. години 
донесено је 10 
нових аката. 

1.1.14. Одржавање 
успостављеног 
интергисаног 

система управљања 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

Извршена 
надзора провјера 

Закључно са 
30. 7. 2018. 

није 
извршена 
надзора 
провјера 

Сертифика-
ција 

интегрисаног 
система 

управљања 

Сертифика-
циjа 

интегрисаног 
система 

управљањa  

 

Буџет 
38.000,00 

КМ 
25.837,10 

КМ 
II IV 

Сертификација 
интегрисаног 

система 
управљања 
извршена. 

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) 

Превод CEN/ 
CENELEC 

Internal 
Regulations Part 

1:2018 

Закључно са 
30. 7. 2018. 
године није 

припремљен 
превод CEN/ 

CENELEC 
Internal 

Regulations 
Part 1:2018 

Преведен 
документ 

CEN/ 
CENELEC 

Internal 
Regulations 
Part 1:2018 

Превод 
документа  

CEN-
CENELEC 
Guide 22  

Буџет 
140.000,00 

КМ 
13.209,40 

КМ 

I IV 

Превод 
документа  CEN-
CENELEC Guide 
22 достављен на 
усаглашавање. 

Број састанака 
организованих са 

носиоцима 
критерујума у 

циљу 
упознавања са 

нових захтјевима 
CEN/CENELEC 

Internal 
Regulations Part 

1:2018 

0 2 2 I -IV I -IV 

Упознавање и 
достављање 
нацрта превода  
CEN-CENELEC 
Guide 22 
носиоцима 
критеријума.  
Упознавање 
заинтересованих 
страна 
(предсједника 
стручних тијела),  
са захтјевима 
CEN-CENELEC 
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Guide 22 ( Дан 
Института за 
стандардизацију 
БиХ).   
За пуноправно 
чланство у CEN – 
CENELEC-u 
држава Босна и 
Херцеговина 
мора имати услов 
статус кандидата, 
ограничење и 
један од услова.   

 

Број 
презентација 

организованих 
од стране 
носилаца 

критеријума и 
презентовање 

обавеза 
документованих 
у форми пројекта 

0 6 0 I -IV - 

Нису прилагођени 
анализирани и 
прилагођени 

материјали, нису 
одржане 

презентације у 
складу са CEN-
CENELEC Guide 

22 . 

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 

активности, 
задужења, рокови 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 
директора, 
Служба за 
кадровске, 

опште 
правне и 

материјално 
финансијске 

послове) 

Број одржаних 
састанака 

Закључно са 
30. 7. 2018. 0 

2 1 Буџет 
114.000,00 

КМ 
5.094,60 

КМ 
I-IV IV 

Упознавање и 
достављање 

нацрта превода  
CEN-CENELEC 

Guide 22 
носиоцима 

критеријума. 
 

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 
20. 7. учешће 

на 7 
дешавања 

организова-
них од стране 
европских и 

међуна-    
родних 

организација 
за 

Обезбиједити 
учешће у 
складу са 

позивима и 
потребама 

12 Буџет 
81.000,00 

КМ 
57.253,40 

КМ 
I-IV I-IV 

 
У 2019. години 
представници 
Института су 

учествовали у 
раду европских и 

међународних 
организација за 
стандардизацију 
кроз генералне 

скупштине, 
годишње 
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стандардиза-
цију. 

састанке, форуме 
и сл. 

 
 

1.2.4. Припрема 
извјештаја о 
преузетим 
европским/ 

међународним 
стандардима и 

извјештаја о 
продатим 

стандардима 

Информа-
ционо 

докумен-
тациони 
центар 

Број  7 7 13 Буџет 
64.000,00 

КМ 
37.168,10 

КМ 
I-IV I-IV 

У 2019. години је 
направљено 13 

извјештаја о 
продатим 

стандардима. 

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

1.3.1. Израда и 
публиковање 

Гласника, Годишњег 
извјештаја и 

материјала за 
промоцију Института 

и стандардизације 

Сектор за 
информа-

ционо 
докумен-
тационе 
послове 

 

Број 
публикованих 

Гласника 
 

Закључно са 
27. 7. два 

двоброја (у 
електронском 

издању) 

Четири (у 
електронском 

издању) 

4 

 
52.000,00 

КМ 
77.865,20 

КМ 

I-IV I-IV 

У 2019. години 
публикована су 4 
издања Гласника 

(Гласник 4/18, 
Гласник 1/19, 
Гласник 2/19, 
Гласник 3/19). 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

Публикован 
Годишњи 
извјешта 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

I-IV IV 

Годишњи 
извјештај 

припремљен и 
пуликован. 

Број различитих 
врста 

публикованог 
материјала 

 

Припремље-
не 

закључно са 
27. 7 . двије 

брошуре 
 

У складу са 
расположи-

вим 
средствима 
(промотивни 

филм, 
промотивна 

брошура) 
 

2 I-IV IV 
Припремљене 
двије брошуре. 

1.3.2. Промоција 
Института и  

стандардизације 
путем  

друштвених мрежа  
објављивањем 
чланака о раду 
Института и о 

стандардизацији 
 

Сектор за  
информа-
ционо  
докумен-
тационе  
послове 
(Уред  
директора и  
замјеника  
директора) 
 

Проценат 
повећања 

у односу на 
претходну годину 

 

На основу 
података из 
претходне 

године 
повећање је 

било 35% 

20% 10,4% Буџет  
21.000,00 

КМ 
19.838,70 

КМ 
I-IV I-IV 

Facebook 
пратиоци: 
повећање од 
8.5% 
Facebook посјете: 
22% 
Twiter пратиоци: 
5.2% 
Twiter посјете: 6% 

1.3.3. Презентовање 
Института и 
активности у 

области 

Уред 
директора и 
замјеника 

Број семинара, 
радионица, 

конференција на 
којима су 

9 10 10 Буџет  
32.000,00 

КМ 
37.744,70 

КМ 
I-IV I-IV 

Дигитализација 
друштва 
(Сарајево), 
Cybersecurity 
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босанскохерцего-
вачке, европске и 

међународне  
стандардизације 

 

директора 
(Сектор 

за 
стандарде) 

 

представници 
Института 

презентовали 
Институт и 
говорили о 

активностима у 
области 

стандардизације 
 

Cigre (Сарајево), 
ВТК-MOFTER 
(Сарајево) - јули 
2019. 
Реформа јавне 
управе (QМ 
Конференција) 
Еx Трибина (Нови 
Сад) 
Едукације 
инспектора 
ФУЗИП,  
Привредна 
комора РС (одбор 
металне и 
дрвопрерађиваћк
е индустрије), 
приврене коморе, 
годишњи 
пословни 
састанак. 
 

1.3.4. Спроводити 
активности које се 

односе на припрему  
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 
43.000,00 

КМ 
33.878,10 

КМ 
I-IV I-IV 

У 2019. години 
припремљени су 
одговори на све 
пристигле упите. 

1.3.5. 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 
27. 7. ништа 

није 
спроведено. 

 

2 0 

Буџет 
21.000,00 

КМ 
8.214,70 

КМ 

I-IV - 
Активност није 
реализована. 

Број институција 
које 

су обишли 
представници 
BAS-a у којима 

Закључно са 
27. 7. нису 
обилажене 

контакт тачке 

5 0 I-IV - 

Обављени 
телефонски 
разговори са 
свим контакт 
тачкама. 
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се налазе 
контакт тачке у 

циљу активнијег 
учешћа истих 

 

(вршени 
телефонски 

позиви) 
 

 

1.3.6. Активности 
које се односе на 

припрему  
Маркетиншке 

стратегије  
Института за 

стандардизацију БиХ 
 

Информа-
ционо- 
доку-        

ментациони 
центар 

 

Одлука о 
доношењу 

Маркетиншке 
стратегије 
Института 

за 
стандардизацију 

БиХ 

Није 
реализовано. 

 
Документ 

Није 
реализовано 

Буџет  
8.000,00 

КМ 
6.865,50 

КМ 
I-IV - 

У октобру је 
усвојена 
Комуникацијска 
стратегија 
Института за 
стандардизацију 
БиХ за период 
2020-2022. 
година. 

1.3.7. Извођење 
интерних 

презентација у циљу 
припреме особља 

BAS-а за извођење  
екстерних обука 

 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо- 
доку-        

ментациони 
центар) 

 

Број изведених 
интерних 

презентација 
 

0 10 6 Буџет  
13.000,00 

КМ 
4.744,70 

КМ 
I-IV I-IV 

Одржане су двије 
интерне 
презентације:  
Стандард BAS EN 
206+A1,  Бетон - 
Спецификација, 
особине, 
производња и 
усклађеност и 
Еврокодови.  
Организована су 
4 радна састанка 
по 
организационим 
јединицама, 
дефинисање 
процесног 
модела и 
дефинисање 
контекста по 
организационим 
јединицама. 

1.3.8. Обуке 
запослених BAS-а у 

циљу 
оспособљавања за 
извођење екстерних 

обука, семинара 
 

Сектор за 
стандарде  
(Уред 
директора и 
замјеника  
директора) 
 

Број обука на 
којима су 

уечствовали 
представници 

BAS-a 
 

Закључно са 
27. 7. 

представници 
BAS-а нису 

учествовали 
ни на једној 

обуци. 
 

3 0 Буџет  
26.000,00 

КМ 
2.030,00 

КМ 
I-IV - 

Активност није 
реализована. 

1.3.9. Одржавање 
и унапређење 
"helpdesk" који се 
налази на web 

Информа-
ционо- 
доку-        
ментациони  
центар 

У зависности од 
промјена које ће 

се 
дешавати у току 

Није било 
измјена тако 
да се нису 
ажурирале 

информације. 

Извршити 
ажурирање и 

измјене у 

Није 
реализовано 

Буџет 
9.000,00 

КМ 
4.680,00 

КМ 
I-IV - 

Активност није 
реализована. 
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страни и који је 
намијењен МСП 
 

 године 
измијенити 
потребне 

информације на 
"helpdesk" 

 

 складу са 
измјенама у 
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 
20. 7. 

представници 
Института су 
присуствова-

ли једној 
регионалној 
конференци-

ји, 
представници 
националног 

тијела за 
стандардиза-

цију 
републике 
Македоније 

били у радној 
посјети BAS -

у 

Организовати 
радне посјете 

HZN, ISS, 
ISRM i ISME у 

циљу 
размјене 

искустава.  

Радне 
посјете 

организова-
не. 

Буџет  
26.000,00 

КМ 
36.273,40 

КМ 
I-IV I-IV 

Организоване су 
радне посјете 
Институту за 
стандардизацију 
Србије, 
представници 
Института 
учествоивалу на 
7. балканској 
конференцији о 
стандардизацији 
 

1.3.11. Активности 
које се односе на 
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 
 

Закључно са 
30. 7. 2018. 

године 
припремљено 

30%.  

100% 50% Буџет  
27.000,00 

КМ 
12.699,40 

КМ 
I-IV I-IV 

Покренута је 
процедура 
измјене 
Правилника о 
унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних мјеста. 
Предложено је 
формирање 
засебне 
организационе 
јединице која ће 
се бавити 
областима оцјене 
усаглашености и 
едукације у 
области 
стандардизације.  
На овом пројекту 
ради мали број 
државних 
службеника који 
нису проши 
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одређене 
специјалистичке 
обуке у овој 
области.  
Имамо 
ограничена 
средства за 
едукацију особља 
и тренутно 
радимо на 
изналажењу 
стране помоћи за 
финансијску 
подршку за 
едукацију особља 
за формирање и 
рад 
сертификационог 
тијела. 

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 
не постоји 

 

Акредитовано 
сертифика-

ционо тијело 
за сертифико-
вање система 
управљања 

 

Сертифика-
ционо тијело 

за 
сертифико-

вање 
система 

управљања 
није 

акредитова-
но 

 

Буџет 
22.000,00 

КМ 
9.429,40 

КМ 
IV - 

Пошто није 
припремљена 
документација за 
формирање 
сертификационог 
тијела у складу са 
захтјевима 
стандарда BAS 
EN ISO/IEC 
17021-1,  није 
покренут ни 
процес 
акредитовања.  
 

1.3.13. Обучавање 
особља BAS-а када 
су у питању системи 
управљања 
квалитетом 
 

Сектор за 
стандарде  
(Уред 
директора и 
замјеника  
директора, 
INDOC 

 

Број 
представника 
BAS-а који су 

учествовали на 
обукама за 

интерне 
аудиторе 

 

0 10 18 

Буџет 
18.000,00 

КМ 
2.030,00 

КМ 

I-IV I 

Обуке за 
запослене у 
Институту 
спроведене.  
 

Број 
представника 
BAS-a који су 

учествовали на 
обукама за 
аудиторе 

 

0 6 0 I-IV - 

Обуке за 
аудиторе 
захтијевају 
велика средства  
и добили смо 
финансијску 
подршку од GIZ-a 
тако да ће обука 
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бити 
организована у 
2020. години. 

1.3.14. 
Сертификовање  
производа 
намијењених за рад  
у просторима 
угроженим од 
експлозије (Ex 
комисија) 
 

Сектор за 
стандарде  
 

Проценат 
реализованих 

захтјева у односу 
на примљене 

захтјеве за 
сертификовање/ 

стручна 
мишљења 

 

Закључно са 
30. 7. 2018. 

године 
проценат 

износи 80%  

90% 85% Буџет  
87.000,00 

КМ 
84.537,10 

КМ 
I-IV I-IV 

Реализовано је 
85% захтјева. У   
поступку  
реализације је 
13%  

1.3.15. Активности 
које се односе на 
провођење 
процедуре 
акредитације Ex 
комисије 
 

Сектор за 
стандарде  

 

Проценат 
припремљених 
докумената у 

односу на 
захтјеве 

стандарда 

30% 60% 50% Буџет  
22.000,00 

КМ 
7.584,70 

КМ 
I-IV I-IV 

Покренута је 
процедура 
измјене 
Правилника о 
унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних мјеста. 
Предложено је 
формирање 
засебне 
организационе 
јединице која ће 
се бавити 
областима оцјене 
усклађености и 
едукације у 
области 
стандардизације.  
На овом пројекту 
ради мали број 
државних 
службеника и 
због повећаног 
посла у  процесу 
сертификације у 
Ex области, није 
остварен 
значајнији 
напредак на 
припреми 
документације за 
сертификацију 
производа.  
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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 БАС стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију (CEN i CENELEC) 

Назив закона 

Вријеме спровођења Статус закона закључно са 31.12.2019. 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)        

 
  

1.3.16. Едукација 
BAS особља -Ex 
област 
 

Сектор за 
стандарде 

Број обука на 
којима су 

присуствовали 
предстваници 

BAS-a 

1 5 1 Буџет  
15.000,00 

КМ 
2.030,00 

КМ 
I-IV II Еx трибина.  

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  
12.000,00 

КМ 

 
10.631,80 

КМ 
 

I-IV I-IV 

Овлаштене 
организације од 
стране Еx 
комисије за 
одржавање 
обука. 
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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 БАС 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 31.12.2019. 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 

I - НЕ НЕ НЕ НЕ 

 
Нацрт правилника је у 
завршној фази израде. 

 

 
 
 

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 БАС 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 31.12.2019. 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 БАС 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 

ИБИХ-ИС-2 - Јачање 
капацитета BAS-а у 
области техничке 
регулативе, оцјене 
усаглашености и 
стандардизације 

2019-2021 НЕ - 

Пројекат је кандидован у 
PIMIS систему. У 2019. 
години нисмо успјели да 
пронађемо донатора, 
тако да пројекат има 
статус кандидован. 

 

VII – ИЗВЈЕШТАЈ О ТЕМАТСКОМ ДИЈЕЛУ  ПЛАНИРАНОМ 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 БАС стандарда и испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским 
организацијама за стандардизацију (CEN i CENELEC) 

Назив материјала Носилац активности 
Планирани квартал за 

спровођење 
Упућено Савјету 

министара (ДА/НЕ) 
Разматрана на Савјету 

министара (ДА/НЕ) 
Коментар 

1 2 3 4 5 6 

Програм 1. Развој и одржавање 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 БАС стандарда уз побољшање и одржавање система управљања и информационог 

система за управљање стандардима (SMIS) 

Приједлог годишњег програма 
рада Института за 
стандардизацију БиХ за 2020. 
годину 

Институт за 
стандардизацију БиХ 

IV ДА НЕ 

Приједлог годишњег програма 
рада Института за 
стандардизацију БиХ за 2020. 
годину достављен Савјету 
министара БиХ 18. 11. 2019. 
године међутим документ није 
разматрана на сједници у 2019. 
години. 

Извјештај о раду Института за 
стандардизацију БиХ за 2018. 
годину 

Институт за 
стандардизацију БиХ 

I ДА ДА  

Савјет министара БиХ је на 
174. сједници одржаној 2. 7. 
2019. године, размотрио и 
усвојио Извјештај о раду 
Института за 2018. годину (акт 
број: 05-07-1-1289-31-9/19 од 2. 
7. 2019. године). 




