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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 2020. 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 истакнути стручњаци из БиХ из различитих подручја из 
оба ентитеа. Савјет је у 2020. години прилагодио свој рад новонасталој ситуацији и поред 
једне редовне, одржао је и једну online сједницу. На сједницама је дата сагласност на 
кључне документе Института (извјештаје, програме и планове рада), и такође на 
сједницама се разговарало о осталим битним аспектима за пословање Института. 

 Постигнути резултати у 2020. години: 
Одобрена и реализована буџетска средства  

За провођење Годишњег програма рада Института у 2020. години на основу Закона о 
буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2020. годину („Службени гласник 
БИХ“, број 46/20), Институту су одобрена буџетска средства у износу 1.394.000,00 КМ. 
Захтјев за додјелу средстава из буџета је гласио на износ од 1.467.000,00 КМ. Извршење у 
2020. години је било 1.370.713,39 КМ (98,32%). 
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БУЏЕТ                                
2020. година 

Одобрено Законом о 
буџету (КМ) 

Одобрено 
преструктурирањем (КМ) 

Извршење (КМ) 
Стање са 

31. 12. 2020. 

Текући издаци 1.329.000,00 1.300.000,00 1.277.875,59 

Капитални издаци 65.000,00 94.000,00 92.837,80 

УКУПНО: 1.394.000,00 1.394.000,00 1.370.713,39 

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. 2020. 
године број запослених у Институту је износио 40. 
 

Приходи Института  

Годишњим програмом рада Института за 2020. годину планирани су приходи у износу од 
250.000,00 КМ. Институт је у току 2020. 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 2020. години износе 159.613,55 КМ, и то: приходи од продаје 
стандарда у износу 116.017,69 KM, приходи по основу издавања потврда о идентичности 
426,05 КМ, приходи Ex-комисија 43.169,81 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. 2020. године број BAS стандарда и 
других стандардизацијских докумената износио је 36969 (корекције нису укључене). Од тог 
броја 33513 су BAS стандарди и амандмани којим су преузети међународни, европски и 
национални стандарди других земаља. Број изворних BAS стандарда и стандардизацијских 
докумената је 92. Са 31. 12. 2020. године Институт је преузео 88,8% европских стандарда 
које је објавио Европски комитет за стандардизацију (CEN), 95,5% европских стандарда 
које је објавио Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC)  
и 83,84% стандарда које је објавио Европски институт за стандардизацију у области 
телекомуникација (ETSI). У току 2020. године, преузетo je 2998 стандарда и других 
стандардизацијских докумената (2016 европских, те 982 међународна стандарда), док je 18 
стандарда усвојенo методом превода (17 европских стандарда и 1 међународни стандард). 
Број израђених и објављених изворних стандарда/стандардизацијских документа у 2020. 
години је 30.   

Због пандемије изазване вирусом SARS-Cov-2 сједнице свих стручних тијела Института 
одржаване су путем видеоконференције. Закључно са 31. 12. 2020. године број активних 
техничких комитета износио је 58, и у раду техничких комитета и радних група укључено је 
710 експерата из различитих интересних група (индустрија, услуге, тијела државне управе, 
привредне коморе, универзитети, удружења потрошача, невладине организације). 
Институт je 26. нoвeмбрa 2020. гoдинe организовао вебинар зa нoвe члaнoвe тeхничких 
кoмитeтa. Учeсници су упoзнaти с улoгoм Институтa у прoцeсу стaндaрдизaциje у БиХ, 
вaжнoсти учeствoвaњa зaинтeрeсoвaних стрaнa у рaзвojу стaндaрдизaциje у БиХ, интeрним 
прaвилимa зa стaндaрдизaциjу, тe сa рaдoм у зaштићeнoм пoдручjу нa интeрнeт стрaници. 

Активности Ex-комисије 

У току 2020. године Ex-комисији су од стране произвођача и корисника Ex уређаја те фирми 
које планирају обављати послове из домена противексплозијске заштите поднесенa укупно 
84 захтјева - 59 захтјева је реализовано, у току је реализација 11 захтјева, 14 захтјева није 
реализовано. Обрађен је 131 сертификат и 34 стручна мишљења. Комисија је обавила и 
сљедеће послове: на бази прегледа документације те производње и контроле 
противексплозијски заштићених уређаја обрадила је 33 типска сертификата; Ex-комисија је 
издала појединачне сертификате за уређаје који задовољавају прописане услове за рад у 
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просторима угроженим експлозивним смјесама, а на бази резултата испитивања, прегледа 
уређаја код корисника и своје стручне оцјене. На бази ових прегледа Ex-комисија је издала 
98 појединачних сертификата; Ex-комисија је издала укупно 34 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; пратила техничко  законодавство у Ex-области и тумачила 
одређене чланове важећих прописа који не прате данашњи тренд и континуирано 
одговарала 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; У складу са потребама одржавала сједнице (састанци, online) на 
којима су анализирани Извјештаји са аудита у циљу додјељивања, издавања, сертификата, 
Стручних мишљења; радила на припреми документације за сертификационо тијело за 
сертификацију производа према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17065.  

Законодавне активности 

Институт је у току 2020. 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 2020. години је износио 119. 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.  

Европске и међународне организацијe за стандардизацију 

Институт је и у 2020. 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 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 2020. 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. Сходно томе у 2020. године било је укупно 24 гласања о радним 
документима техничких комитета/подкомитета у којима је ИСБИХ активан члан.  

Институт је и у 2020. 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. 

Институт је заједно с Канцеларијом координатора за реформу јавне управе, Агенцијом за 
државну службу БиХ, Агенцијом за државну управу РС, Агенцијом за државну службу ФБиХ, 
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а уз подршку Програма јачања јавних институција који у БиХ имплементира GIZ у име 
Владе СР Њемачке и Владе Уједињеног Краљевства, учествовао у 
организацији онлајн конференције „Управљање квалитетом-грађанин/корисник у фокусу”.  

У организацији Подручне привредне коморе Бања Лука, Baldinistudio International д.o.o. 
Нови Сад, Архитектонско-грађевинско-геодезијског  факултета Бања Лука и Института, 10. 
јула у просторији Коморе одржан је семинар под називом „Нови језик пројектовања” на 
којем су врхунски предавачи из земаља региона представили нове трендове у 
грађевинарству и пројектовању, изазове с којима се инжењери сусрећу, као и водећа 
софтверска рјешења за успјешан прелазак на BIM начин рада. 

Међународни пројекти  

У 2020. гoдини Институт је рeaлизoвao и двa мeђунaрoднa прojeктa. У сaрaдњи с Aгeнциjoм 

зa рaзвoj прeдузeћa Eдa, a у oквиру прojeктa „Пoбoљшaњe дoступнoсти тeхничких 

стaндaрдa зa MСП“ преведен је 21 стaндaрд из oблaсти дрвoпрeрaдe, мeтaлoпрeрaдe и 

зaвaривaњa кoje су прeдстaвници oвих приврeдних грaнa oциjeнили кao приoритeтнe. У 

oквиру oвoг прojeктa рeaлизoвaнe су и aктивнoсти нa рeдизajну вeб стрaницe. Рeaлизaциja 

oвoг прojeктa пoдржaнa je путeм прojeктa „Eврoпски oквир зa рaзвoj стрaтeгиja и пoлитикa 

зa мaлa и срeдњa прeдузeћa у Бoсни и Хeрцeгoвини – SBA у БиХ“, кojи финaнсирa Швeдскa.  

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“. У oквиру прojeктa, бoсaнскoхeрцeгoвaчки и стручњaци из 

Рeпубликe Чeшкe припрeмили су дoкумeнт Кoнцeпт примjeнe BIM мeтoдe у БиХ. Oвaj 

дoкумeнт je oснoвa зa изрaду студиje и Стрaтeгиje зa примjeну BIM -a у БиХ чиja би 

припрeмa трeбaлa дa будe рeзултaт нaстaвкa oвoг прojeктa. У организацији Института и 

ÚNMZ-a, дана 9. 12. 2020. године успјешно је одржан вебинар на тему „Примјена BIM 

методе – кључни кораци за трасирање пута за усвајање BIM-a”. Стручњaци из Рeпубликe 

Чeшкe су прeниjeли искуствa у примjeни BIM мeтoдe у држaвaмa EУ с пoсeбним oсвртoм 

нa Рeпублику Чeшку, дoк су бoсaнскoхeрцeгoвaчки стручњaци гoвoрили o ситуaциjи у БиХ 

вeзaнo зa примjeну BIM мeтoдe, изaзoвимa у примjeни и oбрaзoвaњу кao вaжнoм пoдручjу 

зa имплeмeнтaциjу BIM мeтoдe. Вебинар је пратило преко 50 учесника, представника 

привреде, јавне управе и академске заједнице.  

Активности које се односе на промоцију Института и стандардизације 

Када је у питању промоција Института и стандардизације, у 2020. 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 2020. години Институт је припремио и 
објавио 4 издања Гласника, те 4 издања ISBIH Newsletter-a. 

Институт је 9. маја организовао вебинар „Управљање континуитетом пословања према 
стандарду BAS EN ISO 22301”. Учесници вебинара детаљно су упознати о значају и 
примјени стандарда BAS EN ISO 22301, Системи управљања континуитетом пословања, 
елементима система, фазама за имплементацију, проблемима у имплементацији те 
управљању системом. На вебинару се говорило и о управљању у вријеме пандемије. 
Вебинару је присуствовало око 70 учесника, представника привреде, и јавног сектора. 
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Како би јавности и свим заинтересованим странама на најбржи и најједноставнији начин 
презентовали Институт и чиме се он бави у 2020. години смо припремили ИСБИХ 
промотивни видео који је доступан на YouTube каналу и Facebook страници Института. 

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

Административно јачање капацитета 

У 2020. 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), усаглашавање 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. 

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 
поступио у складу с овом одлуком CEN-a и CENELEC-a. Заинтересоване стране ове 
стандарде су могле преузети путем Института и стандарди су достављани у електронском 
формату (read only). У настојању да помогну произвођачима, испитним лабораторијама, 
као и здравственим радницима и широј јавности, а у циљу глобалне борбе против 
пандемије изазване коронавирусом, Међународна организација за стандардизацију (ISO), 
Међународна комисија за електротехнику (IEC) и Организација за глобалну 
стандардизацију (ASTM) такође су ставиле на располагање одређен број стандарда, о чему 
је Институт информисао јавност. Заинтересоване стране су могле да приступе овим 
стандардима путем веб страница наведених организација. 

У 2020. години урађен је рeдизajн вeб стрaницe, која се сада налази нa нoвoj вeб aдрeси 
www.isbih.gov.ba. На новој страници електронска продаја је унапријеђена и oмoгућена је 
прoдajа стaндaрдa у пдф oблику путeм линкa зa дирeктнo прeузимaњe кojи сe купцимa 
дoстaвљa путeм eлeктрoнскe пoштe. Увeдена је и услуга online читaњa стaндaрдa нa 7 или 
30 дaнa, те мoгућнoст плaћaњa стaндaрдa плaтним кaртицaмa кoмeрциjaлних бaнaкa. 

Како би корисницима услуга био омогућен лакши, бржи и јефтинији приступ стандардима 
припремљен је и објављен нoви цjeнoвник стaндaрдa и услугa кojим су, узимajући у oбзир 
стaњe нa тржишту, снижене циjeнe стaндaрдa. Пoрeд тoгa, oмoгућена је пoсeбна oпциjа зa 
свe студeнтe тeхничких фaкултeтa бeсплaтнoг online приступa стaндaрдимa кojи су им 
пoтрeбни зa испуњaвaњe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa. Кaтaлoг BAS стaндaрдa je такође 
измијењен, jaсниjи je и лaкши зa прeтрaгу уз прикaз вeћeг брoja пoтрeбних инфoрмaциja. 

Током 2020. године Инфо центар је добио 62 упита, на које је и одговорено. Такође, добио 
је и 15 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.  

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 2020. године. Организоване су двије обуке за 
екстерне аудиторе. Обуку за Lead auditor BAS EN ISO 9001 је успјешно завршило 9 
полазника, а Lead auditor BAS EN ISO/IEC 27001 је успјешно завршило 5 полазника. 

У складу са уредбом EU број 1025/2012 објављен је Програм рада Института на усвајању 
стандарда и других стандардизацијских докумената за 2021. годину. 



 

 

 

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. 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 2020. 
годину  

Планови рада 
свих BAS/TC 

за 2021. 
годину 

Усвојени  
Планови 

рада свих 
BAS/TC за 

2021. годину 

Буџет 
73.000,00 

КМ 
77.121,47 

KM 
I-IV IV 

Припремљени су 
и усвојени 

Планови рада 
свих техничких 

комитета за 2021. 
годину. 

1.1.2. Активности 
које се односе на 

припрему 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 2020. годину  

Документ: 
Програм рада  
Института на 

усвајању 
стандарда и 

других 
стандардиза-

цијских 
докумената 

за 2019. 
годину 

доступан на 

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 2020. 
годину 

Буџет 
44.000,00 

КМ 
58.328,99 

КМ 
I-IV IV 

У складу са 
усвојеним 

Плановима рада 
BAS/TC-oва за 
2021. годину 
документ је 
израђен и 

одобрен, те 
објављен на 

интернет 
страници 

Института. 
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web страници 
Института 

web страници 
Института 

доступан на 
web 

страници 
Института 

1.1.3. Спровођење 
процедуре 

припремања, 
доношења и 
објављивања 

босанскохерцего-
вачких стандарда у 

складу са BAS 
упутствима 

Сектор за 
стандарде 
(Сектор за 
информа-

ционо 
документа-

ционе 
послове) 

Број одржаних 
сједница 
техничких 
комитета 

Закључно са 
20. 7. 

одржане су 
62 сједнице 

90 78 

Буџет 
324.000,00 

КМ 
334.463,05 

КМ 

I-IV I-IV 

Због пандемије 
COVID-19 

сједнице су 
организоване на 
начин да се што 
више активности 
реализује на што 

мањем броју 
сједница. 

Број преузетих 
стандарда, 
амандмана, 
корекција и 

других 
стандардиза-

цијских 
докумената 

Закључно са 
19. 7. 

преузета су 
1093 

стандарда 

1200 1754 I-IV I-IV 

Укупно су 
објављена 1754 

нова стандарда и 
друга 

стандардиза-
цијска документа 
(укључујући и 29 

изворних 
стандардиза-

цијских 
докумената (NA). 

 

1.1.4. Формирање 
нових техничких 
комитета (TC), 

радних група (WG) i 
Ad hoc група 

Сектор за 
стандарде 

Број нових TC; 
WG; AG 

У 2019. 
години су 

основана 3 
техничка 

комитета ( 
(BAS/TC 63, 
BAS/TC 64 i 
BAS/TC 65).   

У складу са 
потребама 

заинтересо-
ваних страна 

1 Буџет 
14.000,00 

КМ 
18.633,11 

КМ 
I-IV IV 

На захтјев 
заинтеерсованих 
страна основана 

је радна група 
BAS/TC 58/WG 5. 

1.1.5. Одржавање и 
развој 

терминолошке базе 
стандардизације 

Сектор за 
стандарде 

Број нових 
термина 

174 тeрминa 
и 

дeфинициje 
кoje 

су унeсeнe у 
тeрминoлoш-

ку 
бaзу у првих 

сeдaм 
мjeсeци 2019. 

гoдинe. 

100 190 Буџет 
23.000,00 

КМ 

 
8.483,82 

KM 
I-IV I-IV 

У терминолошку 
базу у току 2020. 
године унесено је 

190 нових 
термина. 

1.1.6. Активно 
учествовати и у 

потпуности 
обезбиједити услове 
за рад на припреми 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо 
документа-

Број радних 
група у чијем 

раду су 
учествовали 

представници 

Закључно са 
19. 7. 

Институт није 
добио 

ниједан позив 

Учешће у 
раду свих 

радних група 
за које 

1 Буџет 
34.000,00 

КМ 
32.300,13 

КМ 
I-IV I-IV 

Учешће 
представника 
Института у 

радној групи за 
израду 
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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 
преузимања 

стандарда на које се 
ти прописи позивају 

циони 
центар) 

BAS-а у односу 
на број 

достављених 
позива за 
учешће 

за учешће у 
раду радних 

група. 

Институт 
добије позив. 

Приједлога 
одлуке о 

квалитету течних 
нафтних горива. 

Број преузетих 
хармонизованих 

и других 
европских 

стандарда чије 
су референце 
објављене у 

службеном листу 
Европске уније 

(ЕУ Директиве и 
Уредбе) 

Закључно са 
19. 7. преузет 

је 91 
стандард. 

100 
119 

I-IV I-IV 

Институт је у току 
2020. године 
преузео 119 

хармонизованих 
стандарда. 

Ажуриране 
информације на  

wеб страници 
Института 

У 2019. 
години су 

ажуриране 
информације 
у складу са 
измјенама. 

Ажурирати 
наведене 

информације 
у складу са 
измјенама у 
2020. години 

Информаци-
је редовно 
ажуриране 

I-IV I-IV 

У току 2020. 
године 

информације су 
редовно 

ажуриране на  
wеб страници 

Института. 

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 
24. 7. 2019. 

године 
пристигао је 
једа захтјев 

за 
одобравање 
VIN ознаке. 
Достављени 
извјештаји за 
2018. годину 

од стране 
произвођача . 

У зависности 
од броја 

пристиглих 
захтјева 

разматрање 
истих, оцјена 

техничке 
способности 

и 
додјељивање 
VIN ознаке у 
случајевима 

када произво- 
ђачи 

задовоље 
унапријед 

дефинисане 
критеријуме . 

1 захтјев,      
7 извјештаја  

Буџет 
6.000,00 

КМ 
9.508,33 

КМ 
I-IV I-IV 

Активности на 
одобравању VIN 
ознаке су у 2020. 

години 
спровођене у 

складу са 
пристиглим 

захтјевима од 
стране 

произвођача. 

1.1.8. Активности 
које се односе на 
анализу и израду 
извјештаја путем 

SMIS-a 

Сектор за 
стандарде 
(Информа-

ционо – 
доку-       

ментациони 
центар) 

Број извјештаја 
који су доступни 

путем SMIS-a 
18 22 22 Буџет 

22.000,00 
КМ 

22.998,52 
КМ 

I-IV I-IV 
Путем  SMIS-a 
доступна су 22 

извјештаја. 
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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 2019. 
години 

вршено је 
одржавање 
информа-   

тичко – 
комуникацио-

не опреме, 
обновљен 

антивирус за 
виртуелне 

машине 
радне 

станице. 

У 2020. 
години 

одржавати 
информа-  

тичко – 
комуникацио - 
ну опрему и 
извршити 

инсталацију и 
конфигуриса-

ње 
новонабав-

љене опреме. 

У 2020. 
години 

вршено је 
доржавање 
информа-

тичко-
комуникаци-
оне опреме, 
набављена 

је и пуштена 
у рад нова 

опрема, 
побољшано 

је 
функциони-

сање и 
сигурност 
система.  

Буџет 
77.000,00 

КМ 
104.760,24

КМ 
I-IV I-IV 

У 2020. години 
вршено је 

одржавање 
информатичко-
комуникационе 

опреме, 
набављена је и у 

пуштена у рад 
нова опрема 

(радне станице, 
сервери и мрежна 

опрема), 
побољшано је 

функционисање и 
сигурност 
система. 

1.1.10. Израда нове 
интернет странице 

Института 

Информа-
ционо доку-
ментациони 

центар 
(Сектор за 
стандарде) 

Нова интернет 
страница 

Института јавно 
доступна свим 

заинтересованим 
странама 

У 2019. 
години 

започете 
активности на 

припреми 
израде нове 

интернет 
странице, 

припремљен 
план за 

објављивање 
стандарда 
прокативне 
транспарен-

тности. 

Нова 
интернет 
страница 
Института 

јавно 
доступна 

свим 
заинтересо-

ваним 
странама 

Нова 
интернет 
страница 
Института 

јавно 
доступна 

свим 
заинтересо-

ваним 
странама 

Буџет 
62.000,00 

КМ 
36.584,53 

КМ 
I-IV I-IV 

Нова интернет 
страница 
Института 

покренута 1. 10. 
2020. године. 

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 

3 8 8 Буџет 
65.000,00 

КМ 
55.749,00 

КМ 
I-IV I-IV 

У току 2020. 
године рађено је 
доста активности 
на побољшању и 
развоју  SMIS-a. 

1.1.12. Активности на 
повлачењу JUS 

стандарда 

Сектор за 
информа-
ционо – 

докумен-
тационе 
послове 

Израђен софтвер 

Софтвери за 
унос и 

претражива-
ње су 

направљени. 
Унесени су 

Комплетне 
податке 

објавити на 
интернет. 

Подаци су 
објављени  

Буџет 
27.000,00 

КМ 
8.445,73 

КМ 
I-IV I-IV 

Комплетни 
подаци 

објављени на 
интернет. 
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(Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

подаци за 7 
Директива. 
Завршен је 

унос података 
о наредбама 

и 
правилници-
ма из СФРЈ. 

1.1.13. 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 
замјеника 
директора,  
Сектор за 
информа-
ционо – 

докумен-
тационе 
послове) 

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 2020. 

године. 

10 Буџет 
49.000,00 

КМ 
50.725,45 

КМ 
I-IV I-IV 

У току 2020. 
године донесено 

је, односно 
измијењено 10 
интерних аката. 

1.1.14. Одржавање 
успостављеног 
интергисаног 

система управљања 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 

Извршена 
надзора провјера 

Закључно са 
24. 7. 2019. 

није 
извршено 

сертифико-
вање   

интегрисаног 
система 

управљања 

Прва 
надзорна 
провјера 

интегрисаног 
система 

управљања 

Спроведен 
интерни 

аудит 
Буџет 

26.000,00 
КМ 

41.864,92 
КМ 

II IV 

У јануару 2020. 
године спроведен 
је интерни аудит. 
Прва надзорна 

провјера 
интегрисаног 

система 
управљања биће 

спроведена у 
фебруару 2021. 

године. 

1.1.15. Израда 
софтвера за 

информационо 
комуникациону 
документацију 

Сектор за 
информа-
ционо – 

докумен-
тационе 
послове 

Проценат 
реализованих 

захтјева за 
документацијом 

дефинисаних 
стандардом BAS 

EN ISO/IEC 
27001 

 

Започете 
активности 

100% 
Није 

реализовано 
Буџет 

19.000,00 
КМ 

9.677,86 
KM 

I-IV - 
Одустало се од 
спровођења ове 

активности. 

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) 
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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 

Припремљен 
превод CEN/ 

CENELEC 
Internal 

Regulations 
Part 1:2018 

Анализа и 
имплемента-
ција захтјева 

из CEN/ 
CENELEC 

Internal 
Regulations 
Part 1:2018 

Извршена је 
анализа 

захтјева из  
CEN/ 

CENELEC 
Internal 

Regulations 
Part 1:2018 

Буџет 
21.000,00 

КМ 
16.549,94 

КМ 

I I-IV 

Извршена је 
анализа захтјева 

из  CEN/ 
CENELEC Internal 
Regulations Part 
1:2018 међутим 
нису именовани 

носиоци 
активности по 

сваком захтјеву. 

Број састанака 
организованих са 

носиоцима 
критерујума у 

циљу 
упознавања са 

нових захтјевима 
CEN/CENELEC 

Internal 
Regulations Part 

1:2018 

0 2 1 I -IV III 

Организован је 
један састанак на 
којем је извршена 
анализа захтјева  
CEN/CENELEC 

Internal 
Regulations Part 

1:2018. 

Број 
презентација 

организованих 
од стране 
носилаца 

критеријума и 
презентовање 

обавеза 
документованих 
у форми пројекта 

0 6 0 I -IV - 

Нису именовани 
носиоци 

критеријума и 
нису 

организовани 
састанци на 
којима би се 
критеријуми 

презентовали. 

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 
34. 7. 2019. 

 0 
2 0 Буџет 

19.000,00 
КМ 

11.180,52 
КМ 

I-IV 
- 
 

Активност није 
реализована. 

1.2.3. Учествовати у 
раду европских и 

међународних 
организација за 
стандардизацију 

Уред 
директора и 
замјеника 
директора 
(Сектор за 

Број 

Закључно са 
25. 7. учешће 

на 6 
дешавања 

организова-

Обезбиједити 
учешће у 
складу са 
позивима,  

потребама и 

9 Буџет 
36.000,00 

КМ 
17.228,80 

КМ 
I-IV I-IV 

Представници 
Института су 

учествовали на 9 
догађаја које су 
организовале 
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стандарде, 
Информа-

ционо 
докумен-
тациони 
центар) 

них од стране 
европских и 

међуна-    
родних 

организација 
за 

стандардиза-
цију. 

расположи-
вим 

средствима 

европске и 
међународне 

организације за 
стандардизацију. 

1.2.4. Учествовање у 
раду техничких 
радних тијела 
Међународне 

организације за 
стандрадизацију 

(ISO) 

Сектор за 
стандарде 

Број 

Институт има 
статус „P 

member“ у 2  
ISO техничка 
комитета и 
то:  ISO/TC 
34/SC 12, 
Sensory 
analysis i 

ISO/CASCO, 
Committee on 

conformity 
assessment, 
те статус „O 

member” u 98 
ISO техничких 

комитета. 

„P member“-2 
„O member”-

98 

 

“P member”- 
3  

“O member”- 
98 

 
Буџет 

19.000,00 
КМ 

8.537,79 
KM 

I-IV I-IV 

Институт је добио 
статус „P 

member“ и у 
ISO/TC 193/SC 1, 
Analysis of natural 

gas. 

Број 

Закључно са 
25. 7. 

Институт је 
извршио 

гласање на 
11 радних 

докумената. 

15 24 I-IV I-IV 

У 2020. години 
извршено је 

гласање на 24 
радна документа. 

1.2.5. Припрема 
извјештаја о 
преузетим 
европским/ 

међународним 
стандардима и 

извјештаја о 
продатим 

стандардима 

Информа-
ционо 

докумен-
тациони 
центар 

Број  

Закључно са 
24. 7. 2019. 

године 
припремљено 
20 извјештаја.  

68 13 Буџет 
31.000,00 

КМ 
25.561,99 

КМ 
I-IV I-III 

Закључно са III 
кварталом 2020. 

године 
припремљено је 
13 извјештаја о 

продаји 
стандарда.  
Преостали 

извјештаји биће 
урађени до краја 

јануара 2021. 
године.  

 
 
 

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

(Уред 
директора и 
замјеника 

директора) 
 

Број 
публикованих 

Гласника 
 

Закључно са 
27. 7. 

публикована 
су два 

Гласника (у 
елкетронском 

издању) 

Четири (у 
електронском 

издању) 

Четири  

Буџет 
67.000,00 

КМ 
87.188,91 

КМ 

I-IV I-IV 

Припремљена су 
и публикована 
четири издања 
Гласника у току 
2020. године. 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

Закључно са 
27. 7. није 

публикован 
Годишњи 
извјештај 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

Публикован 
Годишњи 
извјештај 

I-IV II 

Припремљен је и 
публикован 
Годишњи 
извјештај. 

Број различитих 
врста 

публикованог 
материјала 

 

Закључно са 
27. 7. није 
рађено на 
припреми 

промотивног 
материјала 

У складу са 
расположи-

вим 
средствима 
(промотивни 

филм, 
промотивна 

брошура) 
 

7 I-IV III и IV  

Припремљено је 
и публиковано 7 

промотивних 
брошура и 

промотивни 
видео. 

Електронско 
издање  BAS 
Newsletter-а 

 

Закључно са 
25. 7. 

припремљена 
и 

публикована 
два  BAS 

Newsletter-а 

4 издања  
BAS 

Newsletter-а 
 

4 I-IV I-IV 

Припремљена су 
и публикована 4 
издања ИСБИХ  

Newsletter-а. 

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 

 

Повећање у 
износу од 3% 

5% 

Facebook  
46% 

 
 Linkedin  

100% 

Буџет  
17.000,00 

КМ 
25.958,74 

КМ 
I-IV I-IV 

У току 2020. 
године 46% више 

пратила на  
Facebook-у, а на 
Linkedin-у 100%.   

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 

8 10 16 Буџет  
31.000,00 

КМ 
24.818,06 

КМ 
I-IV I-IV 

У току 2020. 
године Институт и 

активности у 
области 

стандардизације 
су презентовани 
на 16 дешавања. 
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области 
стандардизације 
 

1.3.4. Електронска 
продаја стандарда 

Сектор за 
информа-

ционо 
докумен-
тационе 
послове 

Проценат 
електронске 

продаје у односу 
на укупну продају 

0% 5% 56% Буџет 
39.000,00 

КМ 
44.565,24 

KM 
I-IV I-IV 

Проценат 
електронске у 

односу на укупну 
продају износи 

56% у 2020. 
години. 

1.3.5. 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 
35.000,00 

КМ 
45.642,39 

KM 
I-IV I-IV 

Током 2020. 
године Инфо 
центар је добио 
62 упита, на које 
је и одговорено. 
Такође, добио је 
и 15 захтјева за 
издавање 
потврда о 
идентичности са 
BAS 
стандардима. 

1.3.6. 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 
24. 7. 

активности 
нису 

спроведене 
 

2 - 

Буџет 
19.000,00 

КМ 
35.066,59 

КМ 

I-IV - 

Крајем године 

започете су 

активности на 

изради новог ENP 

софтвера који ће 

бити један од 

модула новог 

SMIS-a. 

Планиране 

активности на 

изради новог 

ENP-а су због 

пандемије биле 

одгођене и у 

знатној мјери 

успорене. 

Број институција 
које 

су обишли 
представници 
BAS-a у којима 

се налазе 
контакт тачке у 

циљу активнијег 
учешћа истих 

Закључно са 
24. 7. нису 
обилажене 

контакт тачке 
(вршени 

телефонски 
позиви) 

 

5 2 I-IV I-IV 

Упућени су 

дописи за 

именовање друге 

особе на адресе 

двије контакт 

тачке и након тога 

су успостављени 

контакти са 
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 новоименованим 

особама. 

 

1.3.7. 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  

10.000,00 
КМ 

5.774,65 
КМ 

I-IV - 
Активност није 
реализована. 

1.3.8. 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 
 

2 10 2 Буџет  
10.000,00 

КМ 
5.829,81 

КМ 
I-IV I-IV 

Због пандемије 
COVID-19 

избјегавана су 
већа окуљања 
запослених у 

Институту. 

1.3.9. 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 

учествовали 
представници 

BAS-a 
 

Закључно са 
24. 7. 

представници 
BAS-а нису 

учествовали 
ни на једној 

обуци. 
 

3 2 Буџет  
12.000,00 

КМ 
4.960,14 

КМ 
I-IV I-IV 

Због пандемије 
COVID-19. 

1.3.10. Одржавање 
и унапређење 

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

 

Информа-
ционо- 
доку-        

ментациони 
центар 

 

У зависности од 
промјена које ће 

се 
дешавати у току 

године 
измијенити 
потребне 

информације на 
"helpdesk" 

 

Није било 
измјена тако 
да се нису 
ажурирале 

информације. 
 

Извршити 
ажурирање и 

измјене у 
складу са 

измјенама у 
окружењу и 
регулативи. 

 

Иновиран је 
дио који се 
односи на 

МСП 

Буџет 
15.000,00 

КМ 
6.253,19 

КМ 
I-IV I-IV 

Web страница 
Института је 
иновирана, а 

самим тим и дио 
који се односи на 

МСП. 

1.3.11. 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 
24. 7. 

организоване 
су двије 

радне посјете 
Институту за 
стандардиза-
цију Србије у 

циљу 
размјене 
искустава 

Организовати 
радне посјете 

HZN, ISS, 
ISRM i ISME у 

циљу 
размјене 

искустава.  

1 Буџет  
22.000,00 

КМ 
22.308,12 

KM 
I-IV I  

Због пандемије 
радне посјете 

нису могле бити 
организоване. 
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1.3.12. 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 
24. 7. 2019. 

године 
припремљено 

60%.  

100% 65% Буџет  
31.000,00 

КМ 
14.593,32 

КМ 
I-IV I-IV 

Покренута је 
процедура 

измјене 
Правилника о 
унутрашњој 

организацији. 
Предложено је 

формирање 
посебне 

организационе 
јединице која би 

се бавила 
пословима из 

области оцјене 
усаглашености и 

едукацијама. 
Такође, на овом 

пројекту ради 
мали број 

службеника који 
нису прошли 

одређене 
специјалистичке 
едукације из ове 

области.  
Припремљено је 
11 докумената. 

1.3.13. 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 

 

Акредитација 
није 

спроведена 
Буџет 

26.000,00 
КМ 

11.277,59 
КМ 

IV - 

У току 2020. 
године вршена је 

припрема и 
усаглашавње 
докумената за 
акредитацију. 

1.3.14. Обучавање 
особља BAS-а када 
су у питању системи 

управљања 
квалитетом 

 

Сектор за 
стандарде 

(Уред 
директора и 
замјеника 
директора, 

Информаци-
оно 

документа-

Број 
представника 
BAS-а који су 

учествовали на 
обукама за 

интерне 
аудиторе 

 

19 19 0 

Буџет 
15.000,00 

КМ 
13.387,88 

КМ 

I-IV I-IV 

Обуке за интерне 
аудиторе за 
запослене у 

Институту нису 
организоване. 

Број 
представника 

0 5 9+5 I-IV I-IV 
Организоване су 

двије петодневне 
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циони 
центар) 

BAS-a који су 
учествовали на 

обукама за 
аудиторе 

 

обуке за екстерне 

аудиторе у 

складу са 

захтјевима 

стандарда BAS 

EN ISO 9001 и 

BAS EN ISO/IEC 

27001.  

Lead auditor BAS 

EN ISO 9001 је 

успјешно 

завршило 9 

полазника, а Lead 

auditor BAS EN 

ISO/IEC 27001 је 

успјешно 

завршило 5 

полазника.  

1.3.15. 
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 
24. 7. 2019. 

године 
проценат 

износи 60%  

90% 71%  Буџет  
82.000,00 

КМ 
50.093,27 

КМ 
I-IV I-IV 

Поступак 
сертификације Ex 

уређаја се 
спроводи у 
складу са 

пристиглим 
захтјевима. Сви 

захтјеви су 
успјешно 

обрађени и 
реализовано је 
71% захтјева, 

16% захтјева је у 
поступку 

реализације и 13 
%  захтјева није 
реализовано из 

разлога што 
подносиоци 

захтјева нису 
доставили 
потребну 
техничку 

документацију. 

1.3.16. Активности 
које се односе на 

провођење 

Сектор за 
стандарде 

 

Проценат 
припремљених 
докумената у 

35% 65% 40% Буџет  
20.000,00 

КМ 
9.720,65   

KM 
I-IV - 

На овом пројекту 

ради мали број 
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процедуре 
акредитације Ex 

комисије 
 

односу на 
захтјеве 

стандарда 

државних 

службеника и 

због повећаног 

посла у процесу 

сертификације у 

Ex области није 

остварен значајан 

напредак на 

припреми 

документације за 

сертифкацију 

производа. 

Такође, техничка 

регулатива није 

усклађена, није 

преузета ЕУ 

директива АTEX. 

Институт за 

акредитовање 

БиХ нема 

развијену шему 

за акредитовање 

сертификационог 

тијела за 

сертификовање 

производа (BAS 

EN ISO/IEC 

17065).  

1.3.17. Едукација 
BAS особља -Ex 

област 
 

Сектор за 
стандарде 

Број обука на 
којима су 

присуствовали 
предстваници 

BAS-a 

0 3 0 Буџет  
13.000,00 

КМ 
3.788,43 

КМ 
I-IV - 

Због пандемије 

COVID-19 нису 

организоване 

обуке Ex-области. 

1.3.18. 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 

 
10.782,21 

КМ 
 

I-IV I-IV 

Реализовани су 

сви захтјеви који 

се односе на 

информисање и 

одржавање 

презентација у Ex 

oбласти. Пружене 

су све потребне 

информације 



 

20/24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свим 

заинтересованим 

странама о 

поступку 

сертификације у 

Ex области. 
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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 31.12.2020. 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 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 31.12.2020. 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 31.12.2020. 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 2020. 
години нисмо успјели да 
пронађемо донатора, 
тако да пројекат има 
статус кандидован. 

 
 
 




