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На основу члана IV.4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 
Херцеговине, на сједници Представничког дома, одржаној 27. јула 2004. године, и сједници Дома 
народа, одржаној 29. јула 2004. године, усвојила је 
 
 
 

З А К О Н 
 

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

1. Овим законом оснива се Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Институт) као самостална државна управна организација, уређује његов положај, надлежност, 
овлаштења и друга питања од значаја за организацију, функционисање и рад Института. 
 
2. Институт преузима послове у подручју стандардизације и оцјењивања усаглашености који су 
утврђени у Закону о оснивању Института за стандарде, метрологију и интелектуално власништво 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 29/00 и 19/01), у складу с овим законом. 
 

Члан 2. 
 

1. Институт, у оквиру дјелокруга утврђеног овим законом, обавља управне и друге стручне 
послове у оквиру права и дужности државе Босне и Херцеговине, ако ти послови нису стављени у 
надлежност других државних органа, односно ако нису законом повјерени другим организацијама 
и заједницама. 
 
2. Институт спроводи надзор над извршавањем закона и других прописа из надлежности 
Института на територији државе Босне и Херцеговине, ако другим прописом није другачије 
уређено. 
 
3. Босна и Херцеговина, путем Института, остварује чланство и сарадњу с одговарајућим 
међународним и европским институцијама и са сличним националним институцијама у подручју 
стандардизације путем чланства, јавне комуникације, размјене документације, техничке помоћи, 
едукације и других облика, зависно од природе и начина њеног остваривања. 
 

Члан 3. 
 
1. Институт има својство правног лица. 
 
2. Сједиште Института је у Српском Сарајеву. 
 
3. У ентитетима се могу формирати институције за стандардизацију у складу са Законом о 
стандардизацији БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 29/00 и 19/01). 
 

Члан 4. 
 
1. Рад Института доступан је јавности. 
 
2. Јавност рада Института може се ограничити или искључити само у случајевима утврђеним 
законом. 
 
3. Институт обезбјеђује једнак положај свим странкама у складу са Законом о управном поступку 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 29/02). 
 
4. У Институту се обезбјеђује одговарајућа национална заступљеност државних службеника и 
запосленика у складу са законом. 
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Члан 5. 
 
1. Институт има печат, који је израђен у складу са Законом о печату институција Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 12/98 и 14/03). 
 
2. На згради, у којој је смјештен Институт, мора бити истакнут назив Института и државни грб. 
 
3. Назив Института мора бити исписан на босанском, хрватском и српском језику, латиничним и 
ћириличним писмом. 
 

Члан 6. 
 
1. У Институту су у равноправној употреби службени језици: босански, хрватски и српски. 
 
2. Службена писма су латиница и ћирилица. 
 
3. У поступку пред Институтом могу да се користе и други језици који нису у службеној употреби. 
 

II - НАДЛЕЖНОСТ ИНСТИТУТА  
 

Члан 7. 
 
1) Институт је, као државна научно-стручна институција, надлежан да: 
 
а) У подручју стандардизације: 
 
предлаже стратегију стандардизације у Босни и Херцеговини, припрема и издаје 
босанскохерцеговачке стандарде, заступа и представља Босну и Херцеговину у међународним и 
другим међудржавним организацијама за стандардизацију, те обавља послове који произилазе из 
међународних споразума и чланства у тим организацијама, учествује у припремању техничких 
прописа, развија и успоставља информациони систем о стандардима и другим сродним 
документима, проглашава стандарде БиХ, организује и спроводи специјалистичко образовање 
кадрова у подручју стандардизације, бави се издавачко - публицистичком дјелатношћу из подручја 
стандардизације.  
 
б) У подручју оцјењивања усаглашености:  
 
учествује у успостављању и одржавању система сертификовања и хомологизације у складу с 
европским моделом. Заступа Босну и Херцеговину у европским и међународним организацијама 
за оцјењивање усклађености (EOTC и EUROLAB, итд) до формирања асоцијације испитних 
лабораторија и асоцијације калибрационих лабораторија и организује образовање из подручја 
оцјењивања усклађености.  
 

III - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 

Члан 8. 
 
1. Унутрашња организација Института заснива се на принципима утврђеним Законом о управи 
(„Службени гласник БиХ“, број 32/02) и Законом о државној служби у институцијама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02 и 35/03).  
 
2. Унутрашња организација Института уређује се Правилником о унутрашњој организацији који 
доноси директор Института, уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине.  
 

IV - РУКОВОÐЕЊЕ ИНСТИТУТОМ  
 

Члан 9. 
 

1. Институтом руководи директор.  
 
2. Директор представља и заступа Институт, одговоран је за обављање посебних задатака 
утврђених одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине, организује и обезбјеђује законито и 
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ефикасно обављање послова, доноси прописе када је за то законом Босне и Херцеговине 
овлаштен, издаје друге акте за које је овлаштен и подузима друге мјере из надлежности 
Института, те одлучује, у складу са законом, о правима, обавезама и одговорностима државних 
службеника и запосленика у вршењу службе. 
 
3. Директор Института има замјеника, који га замјењује уколико он није у могућности да извршава 
своја овлаштења и обавезе. 
 
4. Директора и замјеника директора именује Савјет министара Босне и Херцеговине, по претходно 
прибављеном мишљењу Агенције за државну службу а у складу са Законом о управи („Службени 
гласник БиХ“, број 32/02). 
 
5. Мандат директора и замјеника директора траје пет година и може се продужити за још пет 
година, тако да најдужи период постављања на исто радно мјесто траје десет година. 
 

Члан 10. 
 

Руководећи државни службеници помажу директору у руковођењу појединим подручјима рада. 
 

Члан 11. 
 
1. Директор Института дужан је, за сваку годину, донијети програм рада и поднијети извјештај о 
раду. 
 
2. Програм рада и извјештај о раду подносе се Савјету министара Босне и Херцеговине на начин и 
по поступку утврђеним Законом о министарствима и другим органима управе Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03 и 42/03). 
 

V - ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИЦИ  
 

Члан 12. 
 
1. Послове основних дјелатности који су овим законом стављени у надлежност Института 
обављају државни службеници, који се постављају на радна мјеста утврђена Законом о државној 
служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02 и 35/03). 
 
2. Категорије у оквиру радних мјеста која обављају државни службеници утврђују се Правилником 
о унутрашњој организацији Института. 
 
3. Постављање државних службеника на радна мјеста у Институту, њихова права, обавезе и 
одговорности и друга статусна питања, плате и друга материјална примања државних 
службеника, као и спречавање сукоба интереса у обављању дужности државних службеника 
уређују се у складу са Законом о државној служби у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број 19/02 и 35/03) и другим посебним законом. 
 
4. Помоћно-техничке послове у Институту обављају запосленици, у складу с важећим прописима. 
 
5. Пријем запосленика у радни однос, права, обавезе, одговорности и друга статусна питања, као 
и плате и друга материјална примања запосленика, уређују се у складу с посебним законом. 
 

VI - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУТА  
 

Члан 13. 
 
1. Институт се финансира из буџета Босне и Херцеговине. 
 
2. Средства за рад Института утврђује Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 
приједлог Савјета министара Босне и Херцеговине. 
 
3. Средства за рад Института чине: средства за плате и накнаде, средства за материјал и услуге, 
средства за капитална улагања и средства за програме посебне намјене. 
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4. Средства из буџета Босне и Херцеговине обезбјеђују се у складу са Законом о извршењу 
буџета институција Босне и Херцеговине. 
 
5. Директор Института је наредбодавац за припрему предрачуна буџетских средстава и извршење 
финансијског плана. 
 

VII - ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 14. 
 
1. Институт за стандарде, метрологију и интелектуално власништво Босне и Херцеговине, који је 
основан Законом о оснивању Института за стандарде, метрологију и интелектуално власништво 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 29/00 и 19/01) престаје с радом након истека 
60 дана, рачунајући од дана давања сагласности Савјета министара Босне и Херцеговине на 
Правилник о унутрашњој организацији Института. 
 
2. Заједничка комисија коју именује Савјет министара Босне и Херцеговине, а сачињавају је 
представници Института за стандарде, метрологију и интелектуално власништво Босне и 
Херцеговине и представници новооснованих института у складу с чланом 13. став 3. Закона о 
оснивању Института за стандарде, метрологију и интелектуално власништво Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 29/00 и 19/01), и то: Институт за интелектуално власништво Босне и 
Херцеговине, Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине и Институт за метрологију Босне 
и Херцеговине, одредиће начин преузимања и распоређивања послова, опреме, архиве и 
новчаних средстава и преузимања државних службеника и запосленика, који се у том својству 
затекну у Институту за стандарде, метрологију и интелектуално власништво Босне и Херцеговине 
на дан ступања на снагу овог закона. 
 
3. Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине преузима послове, опрему, архиву и новчана 
средства и државне службенике и запосленике даном потписивања записника о извршеној 
примопредаји, сачињеног од Комисије из става 2. овог члана а у складу с Одлуком о начину 
преузимању послова између министарстава основаних ранијим Законом о Савјету министара 
Босне и Херцеговине и министарствима Босне и Херцеговине и министарстава основаних 
Законом о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број 15/03). 
 

Члан 15. 
 
1. Директор Института за стандардизацију донијеће Правилник о унутрашњој организацији 
Института, најкасније у року од 60 дана, рачунајући од дана именовања на мјесто директора. 
 
2. Распоређивање државних службеника и запосленика на одговарајуће послове и задатке у 
складу с Правилником из става 1. овог члана извршиће се најкасније у року од 30 дана од дана 
доношења Правилника о унутрашњој организацији Института. 
 

Члан 16. 
 
1. Директор, помоћници директора и други руководни радници Института за стандарде, 
метрологију и интелектуално власништво Босне и Херцеговине обављају своје послове до 
окончања редовне законске процедуре избора на наведена радна мјеста, у складу с Правилником 
о унутрашњој организацији Института. 
 
2. Права руководних радника који су стављени на располагање рјешавају се у складу са Законом о 
државној служби у институцијама БиХ и Правилником о радним односима Института. 
 

Члан 17. 
 
Сва рјешења, одлуке и остала акта у подручју стандардизације и оцјењивања усаглашености, које 
је донио Институт за стандарде, метрологију и интелектуално власништво БиХ до дана ступања 
овог закона на снагу, остају на снази, док у законској процедури не буду замијењени. 
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Члан 18. 
 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. 
 

 
ПСБиХ број 84/04 

29. јула 2004. године 
Сарајево 
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Представничког дома 
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