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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
  
  Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
стандардизацији садржан је у члану 97. став 1. тачка 6. Устава Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 98/06), којим се утврђује да Република Србија уређује и 
обезбеђује, између осталог, јединствено тржиште, правни положај привредних 
субјеката и систем обављања појединих привредних и других делатности. 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Систем стандардизације у Републици Србији уређен је Законом о 
стандардизацији („Службени гласник РС”, број 36/09). Овај закон је у потпуности 
усаглашен са правилима међународне и европске стандардизације која су важила у 
време његовог доношења. 

Имајући у виду да су се европска правила почетком 2013. године променила, 
ступањем на снагу Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parlament and of the 
Council of 25. October 2012, потребно је извршити потпуно усклађивање прописа у 
области стандардизације у Србији са новим европским правилима како би Институт за 
стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) остварио пуноправно чланство у 
европским организацијама за стандардизацију што је неопходан услов за пријем  
Републике Србије у Европску унију. 

С обзиром да је у складу са Националним програмом за интеграцију Републике 
Србије у Европску унију (у даљем тексту: НПИ) било неопходно преузимање више од 
80% свих европских стандарда у релативно кратком року што је подразумевало 
ангажовање постојећих ресурса искључиво на остварењу овог циља, важећим Законом 
о стандардизацији (у даљем тексту: Закон) ограничена је могућност Института да се 
бави додатним делатностима.  
           Стварањем законске могућности за обављање додатне делатности омогућило би 
се успостављање одрживог и стабилног алтернативног извора финансирања, што је 
препоручено Упутством 20, којим су дефинисани услови за пуноправно чланство у 
европским организацијама за стандардизацију. 

Истовремено, изменама закона омогућено је органима државне управе, 
привредним друштвима и другим правним субјектима, која доносе гранске и интерне 
стандарде и сродне документе у специфичним областима, као што су војна индустрија, 
одбрана земље, железнички, ваздушни, речни и поморски саобраћај, рачуноводствене 
услуге и друго, да у својим областима уреде питања од значаја за стандардизацију. 

Такође, важећим Законом није довољно прецизно утврђено  који се стандарди и 
сродни документи користе као основа за доношење српских стандарда и сродних 
докумената, и у којим случајевима. Наиме, одредбама Закона није јасно утврђено да се 
национални стандарди других држава могу користити као основа за доношење српских 
стандарда само у случају када у одређеној области не постоје европски, односно 
међународни стандарди, као и да се у том случају могу доносити и изворни српски 
стандарди и сродни документи. Наведено прецизирање, такође је један од захтева и 
представља усклађивање са принципима европске регулативе из ове области.                                  

Прецизирано је у којим случајевима је могуће извршити позивање техничких 
прописа на међународне и европске стандарде, а који нису донети као српски 
стандарди.  
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Поред тога, важећим Законом била је утврђена обавеза објављивања решења о 
доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних докумената у Службеном 
гласнику Републике Србије, што представља трошак буџетских средстава који није 
занемарљив, тим пре што се информација о доношењу једног стандарда у великом 
броју случајева објављује два пута: као решење Института којим се тај стандард доноси 
и као листа стандарда који служе као подршка техничкој и другој регулативи (њиховом 
применом остварује се претпоставка о усаглашености са техничким прописима). 
Такође, оваквим начином објављивања није јасно дефинисана разлика између 
стандарда на које се позивају технички прописи и других стандарда.     

Изменама Закона ће се, поред уштеде буџетских средстава, постићи и да се у 
Службеном гласнику објављују само ознаке и називи стандарда на које се позивају 
технички прописи, док ће се информације о објављивању свих стандарда објављивати у 
гласилу Института.  

Такође, изменама закона предвиђено је да је Институт за стандардизацију једино   
национално тело за стандардизацију у Републици Србији, што је у складу са 
принципима европске регулативе из ове области.  

Доношењем измена закона постиже се усклађивање са одредбама Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13-испр), што је био захтев изнет у мишљењу Министарства финансија и привреде  
број 401-00-665/2013-33 од 29. марта 2013. године. 

Питања која су предмет овог Закона нису могла бити уређена на други начин, 
осим доношењем Закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији, с обзиром 
да су одредбама постојећег закона уређена питања из којих су проистекли проблеми 
које је потребно решити, као и да је једино доношењем измена и допуна Закона могуће 
на свеобухватан начин решити све уочене проблеме. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 
   Чланом 1. измењен је члан 2. Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, 
број 36/09 - у даљем тексту: Закон) тако што су речи тач. 12) и 13) замењене речима: 
тач. 16) и 17). Наведена измена је последица измене члана 3. Закона према којој је у 
измењеном члану 3. значење појмова: европске организације и међународне 
организације дефинисано тач. 16) и 17), а не тач. 12) и 13). 

Ставом 2. овог члана, јасно је прецизирано да се Закон о стандардизацији не 
примењује на гранске и интерне стандарде и сродне документе за производе, процесе и 
услуге у специфичним областима као што су области војне индустрије, одбране земље, 
железничког, ваздушног, речног и поморског саобраћаја, рачуноводствених услуга и 
друге, које за своје потребе могу доносити органи државне управе, привредна друштва 
и друга правна лица. Такође, ставом 3. истог члана, створен је правни основ за 
уређивање гранских и интерних стандарда у специфичним областима посебним 
прописима. 
  Чланом 2. измењен је члан 3. Закона којим је дефинисано значење појединих 
израза употребљених у Закону, тако што је тај члан допуњен значењем израза: нацрт 
стандарда, национални стандард, хармонизовани стандард, техничка спецификација, 
национално тело за стандардизацију и јавна услуга у обављању послова 
стандардизације. Такође, измењене су дефиниције појединих израза и усклађене са 
новом европском регулативом у овој области.  

 Чланом 3. измењен је члан 6. став 1. Закона на следећи начин: основним текстом 
овог закона било је прописано да ће, ради остваривања циљева из члана 5. овог закона, 
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Влада одлуком основати Институт за стандардизацију Србије као национално тело за 
стандардизацију у Републици Србији. Изменом је предвиђено да је Институт за 
стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) једино национално тело за 
стандардизацију у Републици Србији. Овим је први пут законом дефинисано да у 
Републици Србији постоји само једно тело за стандардизацију, што је један од захтева 
европске регулативе. 

Истовремено, после става 1. додати су нови ст. 2. и 3. којима је предвиђено да је 
Република Србија оснивач Института, за коју оснивачка права врши Влада, у складу са 
законом, као и да надлежно министарство даје међународним и другим организацијама, 
обавештења и информације о националном телу за стандардизацију у Републици 
Србији, у складу са посебним прописом. 

Такође, предвиђено је да досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. ст. 4, 5. и 6. 
Ставом 7. истог члана, прецизирано је да се на права, обавезе, одговорности, 

зараде, накнаде и друга примања директора и запослених у Институту, примењују 
општи прописи о раду. 
            Чланом 4. допуњен је члан 7. став 1. Закона тако што су додате тач. 16) и 17) 
којима је предвиђено да Институт пружа стручну помоћ за примену односно 
испуњавање захтева српских стандарда и обавља послове сертификације, као што су 
сертификација система менаџмента, особа и производа. Такође предвиђено је да 
досадашња тачка 16) постаје тачка 18), као и да се у ставу 2. речи: „тач. 1), 2), 4), 8), 13), 
14) и 15)” замењују речима: „тач. 1), 2), 4), 8), 13), 14), 15) и 16)”.  

Истовремено, после става 2. додат је нови став 3. којим је предвиђено да 
Институт не може пружати стручну помоћ за примену захтева из српских стандарда и 
обављати послове сертификације за потребе истог правног субјекта, чиме се спречава 
сукоб интереса, односно обезбеђује непристрасност у оцењивању. Наиме, уколико је 
Институт пружио стручну помоћ за правилну примену захтева из српских стандарда 
једном правном субјекту, не сме вршити оцењивање исправности примене тих захтева 
кроз процес сертификације за потребе тих истих правних субјеката. 

Осим тога, предвиђено је да досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 
Чланом 5. измењен је члан 8. став 4. Закона у смислу усклађивања ове одредбе 

са одредбом члана 17. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12 , 62/13 и 63/2013.). Наиме, у складу са Законом о буџетском 
систему непорески приходи се могу остваривати наплаћивањем јавних услуга које се 
непосредно пружају правним субјектима. Тако је уместо термина „накнада” овим 
чланом предвиђено пружање јавних услуга, чиме је створен основ да се те услуге 
наплаћују у складу са одредбама Закона о буџетском систему. 

Чланом 6. измењен је члан 9. Закона из истих разлога због којих је извршена 
измена члан 8. Закона.  

Чланом 7. измењен је члан 12. Закона тако што је дефинисано да ће се 
годишњим програмом рада, чији је саставни део финансијски план, утврдити динамика 
доношења стандарда и друга питања од значаја за рад и финансирање Института. 
Такође је предвиђено да се српски стандарди доносе на основу плана доношења 
стандарда који се утврђује најмање једанпут годишње и који је јавно доступан. 
Предвиђено је и да план доношења српских стандарда поред информације о броју 
европских и међународних стандарда за које се, на основу доступних података 
европских и међународних организација за стандардизацију, очекује да ће бити 
преузети у систем националне стандардизације, садржи и динамику израде и доношења 
српских стандарда који нису настали идентичним или еквивалентним преузимањем 
међународних или европских стандарда. 
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Такође, предвиђено је да се садржина плана доношења српских стандарда, 
ближе уређује одлуком о оснивању и статутом.  

Поред тога предвиђена је и измена којом се прецизира да се национални 
стандарди других држава могу користити као основа за доношење српских стандарда 
само у случају када не постоје међународни, односно европски стандарди у тој области, 
као и да се само у том случају могу доносити и изворни српски стандарди.  

Такође, наведени члан Закона је допуњен одредбом којом је предвиђено 
обавештавање о покретању поступка за доношење српског стандарда односно сродног 
документа и о стављању нацрта на јавну расправу, као и обезбеђивање приступа тим 
нацртима свим заинтересованим странама. Истовремено, допуњен је и одредбама које 
се односе на учешће заинтересованих страна у стандардизацији. Наиме, предвиђено је 
да Институт омогућава учешће свим заинтересованим странама, као и да посебно 
подстиче учешће оних заинтересованих страна које нису у могућности да равноправно 
учествују у стандардизацији (због мањег броја запослених имају мање стручне и 
техничке капацитете, немају стручњаке који довољно познају енглески језик, не могу 
да издвоје средства за набавку стандарда, не препознају предности стандардизације). 
Поред тога предвиђено је и да ће се начин учешћа заинтересованих страна у 
стандардизацији, као и начин подстицања оних заинтерсованих страна које нису у 
могућности да равноправно учествују ближе уредити интерним актом Института.  

Чланом 8. измењен је члан 13. Закона тако што је прецизирано да акт о 
доношењу, односно повлачењу стандарда или сродног документа доноси директор 
Института. 

Истовремено, овим чланом предвиђено је да се решење о доношењу и 
повлачењу српских стандарда и сродних докумената, не објављује у Службеном 
гласнику Републике Србије, како је то било прописано Законом, већ се информација о 
томе објављује у гласилу и на интернет страници Института.  

Овом изменом Закона постиже се да се информација о доношењу једног 
стандарда не објављује два пута: као решење Института којим се тај стандард доноси и 
као листа стандарда који служе као подршка техничкој и другој регулативи 
(претпоставка о усаглашености). Тако ће се у Службеном гласнику објављивати само 
ознаке и називи стандарда на које се позивају технички прописи, док ће се информације 
о објављивању свих стандарда објављивати у гласилу Института.  

Чланом 9. измењен је члан 15. тако што су у ставу 2, услед предложених измена 
члана 12. Закона, речи: „став 2.”, замењене речима:  „став 7.”. 

Истовремено, после става 2. додат је нови став 3. којим је предвиђено да се 
одредбе ст. 1 и 2. овог члана, сходно примењују и на сродне документе. 

Чланом 10. измењен је и допуњен члан 1 7. тако што је ставом 2. овог члана 
предвиђено да, ако се технички и други прописи позивају на стандард тако да је 
испуњавање захтева стандарда једини начин да се испуне захтеви тих прописа, 
стандард се у том случају примењује као технички односно други пропис. 

 Такође, овај члан је допуњен тако што је додат нови став 3. којим је предвиђено 
да се технички и други прописи не могу позвати на стандард ако тај стандард, није у 
смислу овог закона, донет као српски стандард. Наиме, уочено је да је у појединим 
техничким и другим прописима извршено позивање на међународне, односно европске 
стандарде, чак и када су ти стандарди коришћени као основа за доношење српског 
стандарда, односно када постоји идентичан српски стандард. Према правилима 
европских и међународних организација за стандардизацију европски и међународни 
стандарди постају доступни корисницима тако што национално тело за 
стандардизацију изврши преношење таквих стандарда и донесе их као националне 
стандарде. Тек након тога национална тела могу корисницима продавати стандарде 
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који су идентични европским односно међународним али који у својој ознаци имају 
националну ознаку (нпр. латинични акроним - SRPS у Републици Србији).  

Поред тога, додатим ставом 4. утврђени су изузеци од претходног става, којима 
је омогућено да се технички пропис изузетно позива на европски или међународни 
стандард, и то у случајевима, када се у техничком или другом пропису Европске уније, 
чија су начела и битни захтеви преузети прописом из става 3. истог члана у складу са 
националним програмом којим се усвајају правне тековине Европске уније, врши 
позивање на европски или међународни стандард који у истој верзији није преузет као 
српски стандард, пропис из став 3. овог члана се може позвати на европски или 
међународни стандард. 

Чланом 11. измењен је члан 21. став 2. Закона, тако што је предвиђено да ће се 
одлука о оснивању Института ускладити са одредбама овог закона у року од шест 
месеци од дана његовог ступања на снагу.  

Чланом 12. измењен је члан 24. Закона, тако што се сада у ставу 1. врши 
позивање на важећу Уредбу о поступку пријављивања и начину информисања који се 
односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде („Службени 
гласник РСˮ, број 45/10) до доношења подзаконског акта из члана 6. став 3. и члана 7. 
став 5. овог закона, док се  у ставу 2. овог члана утврђује рок од годину дана за 
доношење тог прописа. 

Чланом 13. прописано је ступање на снагу овог закона.  
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ 
ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства из буџета 
Републике Србије. 
 


