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СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И 

МЕТРОЛОГИЈУ ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025 
 

Увод 
 
1. Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за претходну 

календарску годину  
РЗСМ учествује у доношењу стандарда и даје подршку њиховој примјени у РС и БиХ. Број 
припремљених или преузетих стандарда је према плану, док је број датих информација 
или извршених едукација из области стандардизације у складу са бројем захтјева.  Током 
2021. године водиле су се активности да се обезбједе тачна мјерила при чему је број 
извршенх верификација у оквирима планираних активаности . Такође су се водиле  
активности када је у питању верификација предмета од драгоцјених метала, и тај број је 
такође у оквирима планираних активности. Број извршених метролошких надзора је 
мањи, а главни разлог је пандемија вируса корона. Припрема метролошки  прописа је 
вршена на начин да су они усаглашавани са прописима ЕУ уколико су постајали 
усаглашени ЕУ прописи (директиве) или су се користила рјешења из држава окружења, 
те је број припремљених прописа у оквиру планова. Провођење управних поступака је у 
потпуности спроведено, а све према захтјевима који су се појавили.  

 
2. Кратак опис усмјерења средњорочног плана рада републичког органа управе (у даљем 

тексту: РОУ) или јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и спроведеног 
процеса консултација  
Ради остварења општих циљева радиће се на следећем: повећању ефикасности у 
пружању услуга РЗСМ у области стандардизације и метрологије; подизању нивоа 
свијести свих заинтересованих страна и јавности о важности стандардизације и 
користима примјене стандарда у пракси; унапријеђењу легислативног оквира у области 
стандардизације и метрологије Републике Српске и достизању високог степена 
усклађености прописа Републике Српске из области метрологије и стандардизације са 
законодавством и принципима ЕУ; помоћи и пружању информација из области 
стандардизације и  метрологије свим заинтересованим субјектима;  обезбjеђивању и 
превођењу приоритетних европских и међународних стандарда на српски језик; 
унапређењу и повећању ефикасности надзора над мјерилима, претпакованим 
производима и предметима од драгоцјених метала у циљу заштите потрошача, 
засниваном на европским принципима; овлашћивању тијела за верификацију мјерила 
законске метрологије; анимирању тијела за оцјењивање усаглашености мјерила, са 
циљем добијања именовања од РЗСМ.  
У циљу извршавања активности и обавеза подразумијева се сарадња са: Министарством 
привреде и предузетништва, Министарством за европске интеграције и међународну 
сарадњу, Инспекторатом Републике Српске, Привредном комором Републике Српске, 
Заводом за метрологију Федерације БиХ, Институтом за метрологију БиХ, Институтом за 
стандардизацију БиХ, Институтом за акредитовање БиХ, Агенцијом за надзор над 
тржиштем БиХ, Министарством  спољне  трговине  и  економских  односа  БиХ, 
Дирекцијом за мјере и драгоцјене метале Србије и сл. 

 
3. Опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и 

потреба РОУ или ЈЛС за наредни средњорочни период  

Што се тиче институционалних капацитета можемо истаћи следеће: добру 

квалификациону структуру кадрова РЗСМ; осигурану непристраност услуга РЗСМ-а 

његовим статусом као владиног тијела; сталну могућност одласка запослених на стручна  
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усавршавања; располагање са квалитетним законским и подзаконским прописима и 

рјешењима који покривају област стандардизације и метрологије; постојање 

финансијских средства за реализацију основних потреба РЗСМ; квалитетну организацију 

рада у РЗСМ, те остварену добру и транспарентну сарадњу са надлежним институцијама. 

Код недостатака или потреба констатујемо следеће: РЗСМ не функционише у пуном 

капацитету, јер има недовољан број запослених радника према систематизацији; врши 

отежано обављање задатака, јер један извршилац покрива више позиција (неслагањем  

описа посла и стварног посла који радници обављају, радници обављају много више од 

планираног); нема обезбијеђен властити намјенски објекат за потребе РЗСМ (тренутно 

се користи изнајмљени простор за тренутно 10 запослених радника); потребно је 

подизање свијести о важности стандардизације и метрологије; постоји недостатак 

заједничке визије о развоју националног метролошког система; потребно радити на 

развијању властитих метролошких капацитета, као и на осавремењавању рачунарске и 

информатичке опреме. 

4. Могући ризици за реализацију средњорочног плана рада 
Комплексан политички систем и његови оквири у БиХ; одсуство политичког консензуса 
везано уз пренос надлежности са ентитета на државни ниво; недовољна финансијска 
средства као подршка запошљавању стручног кадра; помањкање повјерења у 
националне људске ресурсе и ослањање на иностране савјетнике; одлив кадрова 
(одлазак интелигенције и младих); превелик социјални притисак на јавни буџет; 
технолошка застарјелост опреме; неусклађеност законских прописа између ентитета и 
институција на нивоу БиХ у области метрологије; низак ниво познавања могућности, 
права и обавеза из области стандардизације и метрологије у РС; све веће загађење 
околине. 
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А.   

Напомена: Унијети сажети опис мисије РОУ или ЈЛС која се утврђује на основу стратешких циљева и приоритета из стратешких докумената, те надлежности РОУ или ЈЛС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе   

  

Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ 

Извори 
2023 2024 2025 

Мисија РЗСМ је остварење високог квалитета пружених услуга у области стандардизације и 
метрологије, да води, одржава и унапређује систем стандардизације у Републици Српској и стиче 
повјерење у систем мјерења и успостављање ефикасног метролошког система у Републици 
Српској. РЗСМ остварује своју мисију стручним радом и истраживањима, иновирањем услуга, као 
и сталним усавршавањем метода и поступака у процесима рада и пословања.  

 
 

Буџет 455.600 460.600 465.600 

Кредит    

Донације/Грант    

Остало    

Укупно 455.600 460.600 465.600 
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Б.  

Мјера  

Стратешки 
документ, 

стратешки циљ и 
приоритет 

Назив и  шифра 
програма  

Индикатори  
 

Полазна вриједност 

Циљна вриједност по годинама 

2023 2024 2025 

1. УСВАЈАЊЕ 
СТАНДАРДА И  
ПОДРШКА 
ПРИМЈЕНИ 
СТАНДАРДА У РС 

 

Програм 
11010009 – 

Стандардизација 
и метрологија 

Учешће  у припреми и 
доношењу домаћих и 
преузимању страних 
стандарда - Број 
припремљених или 
преузетих стандарда 

50 50 50 50 

Давање информација 
и едукација из 
области 
стандардизације – 
Број датих 
информација или 
извршених едукација 
из области 
стандардизације 

20 20 20 20 

2. УРЕЂЕЊЕ 
ТРЖИШТА ПУТЕМ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
МЈЕРИЛА И 
ПРЕДМЕТА ОД 
ДРАГОЦЈЕНИХ 
МЕТАЛА 

  

Програм 
11010009 – 

Стандардизација 
и метрологија 

Верификација 
мјерила - Број 
верификованих 
мјерила 

  110.000 110.000 110.000 110.000 

Верификација 
предмета од 
драгоцјених метала - 
Број верификованих 
предмета од 
драгоцјених метала 

105.000 105.000 105.000 105.000 

Метролошки надзор - 
Број извршених 
метролошких надзора 

50 50 50 50 
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3.  УСАГЛАШАВАЊЕ 
ЗАКОНАДАСТВА У 
ПОДРУЧЈУ 
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ, 
МЕТРОЛОГИЈЕ И 
ДРАГОЦЈЕНИХ 
МЕТАЛА И 
ПОБОЉШАЊЕ 
ЕФИКАСНОСТИ РЗСМ 
У СВРХУ 
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 
СЛОБОДНОГ 
КРЕТАЊА РОБА И 
УСЛУГА 

 

Програм 
11010009 – 

Стандардизација 
и метрологија 

Припрема и израда 
закона и 
подзаконских прописа 
- Број донешених 
закона 

1 2 0 0 

Припрема и израда 
закона и 
подзаконских прописа 
- Број донешених 
правилника 

5 5 5 3 

Припрема и израда 
закона и 
подзаконских прописа 
- Број преведених 
прописа 

2 2 2 2 

Уклањање 
ограничења са којима 
се сусрећу привредни 
субјекти у обављању 
послова 
спољнотрговинске 
размјене и 
побољшање извозног 
амбијента -  Број 
састанака Одбора за 
стабилизацију и 
придруживање 
између ЕУ и БиХ 

1 1 1 1 
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Напомена: У колону „Мјера“ уноси се назив мјере из стратегије развоја или секторске стратегије. Уколико не постоји стратешки документ из којег се преузимају мјере, оне се 
дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС. У колону „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет“ уноси се назив стратегије развоја или секторске стратегије, 
те стратешки циљ и приоритет којем мјера припада. У колону „Назив и шифра програма“ уноси се назив и шифра програма из захтјева за ДОБ или буџета РОУ или ЈЛС којем мјера 
припада. У колону „Идикатори“ преузимају се одговарајући индикатори из стратегије развоја или секторске стратегије. Уколико не постоји стратешки документ из којег се 
преузимају индикатори, они се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС . Полазна вриједност преузима се заједно са припадајућим индикатором из стратегије 
развоја или секторске стратегије, док се циљна вриједност посебно процјењује за средњорочни период. У табелу Б. додаје се онолико празних редова колико је мјера, односно 
индикатора са припадајућим полазним и циљним вриједностима.  

 

3.  УСАГЛАШАВАЊЕ 
ЗАКОНАДАСТВА У 
ПОДРУЧЈУ 
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ, 
МЕТРОЛОГИЈЕ И 
ДРАГОЦЈЕНИХ 
МЕТАЛА И 
ПОБОЉШАЊЕ 
ЕФИКАСНОСТИ РЗСМ 
У СВРХУ 
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 
СЛОБОДНОГ 
КРЕТАЊА РОБА И 
УСЛУГА 

 

Програм 
11010009 – 

Стандардизација 
и метрологија 

Уклањање 
ограничења са којима 
се сусрећу привредни 
субјекти у обављању 
послова 
спољнотрговинске 
размјене и 
побољшање извозног 
амбијента -  Број 
састанака  Пододбора 
за трговину, 
индустрију, царине, 
опорезивање и 
сарадњу са другим 
земљама 
кандидатима између 
ЕУ и БиХ 

1 1 1 1 

Обезбјеђење 
континуитета и 
квалитета 
метролошких услуга - 
Број реализованих 
управних поступака и 
донесених рјешења  
 

25 25 30 30 
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В.  

Кључни стратешки пројекат / 
пројекат / активност  

Рок извршења  
 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности  

Носилац 
(најмањи 

организаци-они 
дио) 

ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори 2023 2024 2025 

1.1.1 Учешће  у припреми и доношењу 
домаћих и преузимању страних 
стандарда  
 

 
 

континуирано 
Број 
припремљених 
или преузетих 
стандарда 

Одјељење за 
стандардизaцију 
и информатику; 

 Буџет 35.600 36.100 36.600 
Кредит    
Донације/
Грант 

   

Остало    
Укупно 35.600 36.100 36.600 

1.1.2 Давање информација и 
едукација из области стандардизације 

 
 

континуирано 

Број датих 
информација 
или извршених 
едукација из 
области 
стандардизације 

Одјељење за 
стандардизaцију 
и информатику; 

 Буџет 35.600 36.100 36.600 

Кредит    
Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 35.600 36.100 36.600 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 71.200 72.200 73.200 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Редни број и мјера 
(преноси се из табеле Б.): 1. УСВАЈАЊЕ СТАНДАРДА И  ПОДРШКА ПРИМЈЕНИ 
СТАНДАРДА У РС 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.):  Програм 11010009 – Стандардизација и 
метрологија 
 
 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:  
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Укупно 71.200 72.200 73.200 

 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу очекиваног 
резултата кључног 

стратешког 
пројекта / пројекта 

/ активности  

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори 2023 2024 2025 

1.1.1 Верификација мјерила 

 
 

континуирано 
Број 

верификованих 
мјерила 

Сектор за 
метрологију  

 Буџет 132.000 132.500 133.000 

Кредит    
Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 132.000 132.500 133.000 

1.1.2. Верификација предмета од 
драгоцјених метала 

 
 

континуирано 

Број 
верификованих 

предмета од 
драгоцјених 

метала 

Сектор за 
метрологију 

 Буџет 92.000 92.500 93.000 
Кредит    

Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 92.000 92.500 93.000 

1.1.3. Метролошки надзор 

 

 

континуирано 
Број извршених 

метролошких 
надзора 

Сектор за 
метрологију 

 
Буџет 90.400 90.900 90.900 

Кредит    

Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 90.400 90.900 90.900 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе Буџет 314.400 315.900 316.900 

Редни број и мјера 
(преноси се из табеле Б.): 2. УРЕЂЕЊЕ ТРЖИШТА ПУТЕМ ВЕРИФИКАЦИЈЕ МЈЕРИЛА И 
ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.):  Програм 11010009 – Стандардизација и 
метрологија 
 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:  
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Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 314.400 315.900 316.900 

 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на нивоу 
очекиваног резултата 
кључног стратешког 
пројекта / пројекта / 

активности  

Носилац 
(најмањи 
организа

ци-они 
дио) 

ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори 2023 2024 2025 

1.1.1 Припрема и израда закона и 
подзаконских прописа 

 
 
 

31.12.2025. 
Број донешених 

закона – 2  
РЗСМ 

 Буџет 11.500 12.000 12.500 
Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
Укупно 11.500 12.000 12.500 

 

 

31.12.2025. 
Број донешених 
правилника – 13  

РЗСМ 

 Буџет 11.500 12.000 12.500 
Кредит    

Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 11.500 12.000 12.500 

 

 

Број преведених 
прописа – 6  

РЗСМ 

 Буџет 11.500 12.000 12.500 

Кредит    

Редни број и мјера 
(преноси се из табеле Б.): 3.  УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАКОНOДАВСТВА У ПОДРУЧЈУ 
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ, МЕТРОЛОГИЈЕ И ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА И ПОБОЉШАЊЕ 
ЕФИКАСНОСТИ РЗСМ У СВРХУ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СЛОБОДНОГ КРЕТАЊА РОБА И УСЛУГА 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.):   Програм 11010009 – Стандардизација и 
метрологија 
 
 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:  
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31.12.2025. Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 11.500 12.000 12.500 

1.1.2. Уклањање ограничења са којима 
се сусрећу привредни субјекти у 
обављању послова спољнотрговинске 
размјене и побољшање извозног 
амбијента 

 

 

 

31.12.2025. 

Број састанака Одбора 
за стабилизацију и 

придруживање 
између ЕУ и БиХ – 3  

РЗСМ 

 Буџет 11.500 12.000 12.500 

Кредит    

Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 11.500 12.000 12.500 

 

 

 

31.12.2025. 

Број састанака  
Пододбора за 

трговину, индустрију, 
царине, опорезивање 
и сарадњу са другим 

земљама 
кандидатима између 

ЕУ и БиХ – 3  

РЗСМ 

 Буџет 11.500 12.000 12.500 

Кредит    

Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 11.500 12.000 12.500 

1.1.3. Обезбјеђење континуитета и 
квалитета метролошких услуга 

 

 

31.12.2025. 

Број реализованих 
управних поступака и 
донесених рјешења – 

85  

РЗСМ 

 Буџет 12.500 12.500 13.000 

Кредит    

Донације / 
Грант 

   

Остало    

Укупно 12.500 12.500 13.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 70.000 72.500 75.500 
Кредит    

Донације/
Грант    

Остало    
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Укупно 70.000 72.500 75.500 

 
Напомена: У колону „Редни број и мјера“ уноси се одговарајућа мјера из Табеле Б. У колону „Назив и шифра програма“ уноси се назив одговарајућег програма и припадајуће 
шифре из захтјева за ДОБ или буџета РОУ или ЈЛС. У колону „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет“ уноси се назив стартегије развоја или секторске стратегије, те 
стратешког циља и приотета којем мјера припада. Уколико се мјера дефинише на основу надлежности РО У или ЈЛС у ову колону се не уноси ништа. 
У колону „Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност“ уноси се назив кључног стратешког пројекта из стратегије развоја или секторске стратегије, пројекат и активност 
који доприноси реализацији мјере (преузима се из акционог плана за спровођење стратешког документа). Уколико не постоји стратешки документ из којег се преузима 
мјера, пројекти и активности се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС.  У колону „Рок извршења“ уноси се одговарајућа година извршења у периоду 

који обухвата средњорочни план рада, док се за пројекте дугорочног карактера у напомени наводи крајња година завршетка пројекта. У колону „Индикатор на нивоу очекиваног 
резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности“ утврђује се корист која треба да настане њиховим спровођењем. У колону „Носилац (најмањи организациони 
дио)“ уписује се најмањи организациони облик у РОУ или ЈЛС који ће бити носилац релизације. У колону „ПЈИ“ уноси се ознака одговарајућег статуса пројекта кандидован (К), 
одобрен (О) или у имплементацији (И). У колону „Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ“ уносе се износи планираних финансијских средстава према 
њиховом извору.  


