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 На основу члана 85. Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 6/11), Скупштина Института за стандардизацију Србије, на седници од 31. 
октобра 2012. године, донeлa je  

 

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ  
У ИНСТИТУТУ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ  

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим правилником уређују се питања у вези са чланством у Институту за стандардизацију 
Србије (у даљем тексту: Институт), и то: пријем у чланство, категорије чланова, права, погодности и 
обавезе чланова, чланарине, регистар чланова, престанак чланства, мировање чланства, као и правно 
следбеништво чланства.  

Члан 2.  
Учлањење у Институт је добровољно.  

Члан Института може бити: привредно друштво, предузеће и друго правно лице или предузетник 
који су основани по прописима Републике Србије, као и физичко лице које је држављанин Републике 
Србије (у даљем тексту: заинтересоване стране).  

Чланство у Институту се не може преносити или преузимати.  
 

II. ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО 

Члан 3. 

За стицање чланства у Институту заинтересоване стране су дужне да поднесу писану пријаву за 
учлањење са потписаном изјавом о приступању и прихватању права и обавеза које проистичу из 
чланства. Пријаве с изјавом се подносе лично или се достављају поштом на адресу Института.  

Пријаве за учлањење без потписане и оверене изјаве о приступању и прихватању права и обавеза 
које проистичу из чланства се не разматрају. Изјаве правних лица и предузетника морају бити оверене 
њиховим печатом.  

Члан 4. 

Одлуку о пријему у чланство, односно ускраћивању пријема у чланство доноси Управни одбор 
Института, на основу поднете пријаве. 

Правна и физичка лица незадовољна одлуком о ускраћивању пријема у чланство могу поднети 
приговор скупштини Института у року од 8 дана од дана њеног пријема. 

Остала питања у вези са пријемом у чланство ближе се уређује статутом Института. 

III. КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНОВА 

Члан 5.  

У Институту постоје следеће категорије чланова:  

1) редовни чланови,  
2) почасни чланови и  
3) заслужни чланови.  
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Редовни чланови Института су заинтересоване стране из члана 2. овог правилника, које су 
стекле статус члана Института по поступку утврђеном у статуту Института и овом правилнику.  

Почасни чланови су истакнути појединци које је Скупштина Института именовала за почасне 
чланове у складу са актом о предлагању и именовању почасних и заслужних чланова Института, 
имајући у виду њихов научно-истраживачки рад, значајан стручни рад, посебну подршку или други 
значајан допринос у вези са националном, европском или међународном стандардизацијом, односно 
делатношћу Института.  

Заслужни чланови су истакнути редовни чланови Института (правна или физичка лица), које 
је Скупштина Института именовала за заслужне чланове у складу са општим актом о предлагању и 
именовању почасних и заслужних чланова Института, имајући у виду њихов вишегодишњи 
плодотворан рад у органима и радним телима Института, односно европских или међународних 
организација за стандардизацију, или други допринос националној, европској или међународној 
стандардизацији.  

Акт о предлагању и именовању почасних и заслужних чланова Института доноси Скупштина 
Института.  

IV. ПРАВА И ПОГОДНОСТИ ЧЛАНОВА  

Члан 6.  

Чланови Института имају следећа права:  

1) да учествују у раду седница Скупштине Института, непосредно или преко овлашћеног 
представника, и на њима расправљају, дају предлоге и гласају о одлукама и актима од значаја за рад 
Института и његових органа;  

2) да предлажу и буду предложени за чланове Управног одбора и Надзорног одбора;  
3) да учествују у доношењу одлука у вези са националном стандардизацијом;  
4) да предлажу и буду предложени за чланове стручних савета Института;  
5) да учествују у раду техничких радних тела Института;  
6) да буду редовно информисани о раду и резултатима рада Института;  
7) да буду редовно и приоритетно информисани о свим релевантним питањима у вези са 

европском и међународном стандардизацијом;  
8) да буду редовно и приоритетно информисани о одржавању семинара, конференција, 

саветовања и других стручних скупова које Институт организује самостално или у сарадњи са другим 
институцијама;  

9) на слободан приступ свим збиркама стандарда и сродних докумената, као и базама 
библиографских и других података о стандардима и сродним документима којима располаже Институт;  

10) на слободан приступ општим актима, правилима, програмима, плановима, извештајима и 
другим документима Института;  

11) на слободно истицање податка о свом чланству у Институту у промотивне сврхе.  
Почасни чланови Института имају сва права која имају редовни и заслужни чланови, осим 

права на гласање.  

Члан 7.  

Чланови Института имају право на следеће погодности:  

1) посебан попуст у односу на прописану висину накнада за стандарде, сродне документе и друге 
публикације;  

2) посебан попуст у односу на прописану висину накнада за услуге које врши Институт у 
обављању послова из области стандардизације;  
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3) посебан попуст на котизације за семинаре, конференције, саветовања и друге стручне скупове 
које Институт организује самостално или у сарадњи са другим организацијама;  

4) бесплатну претплату на службено гласило Института;  
5) бесплатан примерак годишњег каталога стандарда и сродних докумената које је објавио 

Институт.  
Попусти наведени у тачкама 1), 2) и 3) у ставу 1. овог члана утврђују се актом који доноси 

Управни одбор Института.   
 

V. ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

Члан 8.  

Чланови Института имају следеће обавезе:  

1) да се придржавају Закона о стандардизацији, акта о оснивању Института, Статута, овог 
правилника и других општих аката Института;  

2) да активно учествује у остваривању циљева, програма и планова Института;  

3) да редовно плаћају чланарину у складу са одредбама Статута; 

4) да промивишу примену српских стандарда и сродних докумената; 

5) да поштују одлуке органа Института; 

6) да се придржавају политике заштите ауторских права и права на умножавање докумената 
Института;  

7) да помажу рад комисија за стандарде и других техничких радних тела Института;  

8) да у органе Института, односно комисије за стандарде и друга техничка радна тела предлажу 
представнике који ће својом стручношћу, одговорношћу и активношћу унапређивати рад органа и тела у 
чијем раду учествују;  

9) да се придржавају правила и процедура Института које се односе на доношење српских 
стандарда и сродних докумената, на рад комисија за стандарде и других техничких радних тела 
Института, као и на учешће у раду техничких радних тела европских и међународних организација за 
стандардизацију;  

10) да се не баве активностима које су у супротности са циљевима и интересима Института и 
чувају углед Института;  

11) да благовремено обавештавају Институт о променама у вези са својом делатношћу, бројем 
запослених, адресом и другим битним подацима; и  

12) да унапређују примену стандарда и сродних докумената.  

VI.  ЧЛАНАРИНЕ 

Члан 9. 

 Чланарина представља редовни допринос чланова општем развоју Института и националне 
стандардизације у Републици Србији. 

 Висина чланарине, као и критеријуми за утврђивање висине чланарине, ближе се уређују 
одлуком Управног одбора Института за сваку календарску годину. 

Чланарина за текућу годину плаћа се најкасније до 31. марта текуће године 

Почасни чланови Института ослобођени су плаћања чланарине.  

Остала питања везана за чланарине ближе се уређује статутом Института. 
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VII. РЕГИСТАР ЧЛАНОВА  

Члан 10.  
Институт води регистар својих чланова, у који се уписују следећи подаци о сваком члану:  

а) основни подаци  
1) пословно име, односно назив − за правна лица; име и презиме − за физичка лица;  
2) скраћено пословно име, односно назив − само за правна лица;  
3) поштански број, место, улица и број;  
4) матични број (МБ) − за правна лица; јединствени матични број грађана (ЈМБГ) − за физичка 

лица;  
5) порески идентификациони број (ПИБ) − само за правна лица;  
6) правна форма − само за правна лица;  
7) шифра претежне делатности − само за правна лица;  
8) опис претежне делатности − само за правна лица; занимање − за физичка лица;  
9) број запослених (само за правна лица);  
10) пословно име, односно назив послодавца − само за физичка лица;  
11) број телефона − за правна лица; број телефона на послу и број телефона у стану − за физичка 

лица;  
12) број телефакса;  
13) адреса електронске поште (е-mail);  
14) адреса Интернет-презентације (http://www. …);  
15) статус члана (редовни члан / почасни члан / заслужни члан / исчлањен / искључен / брисан / 

мировање чланства);  
16) датум последње промене статуса (пријема у чланство / исчлањења / искључења / брисања / 

мировања чланства / именовања за почасног или заслужног члана);  

б) подаци о лицу за контакт (само за правна лица)  

17) титула, име и презиме лица за контакт;  
18) функција лица за контакт;  
19) поштански број, место, улица и број;  
20) број телефона;  
21) број мобилног телефона; * 
22) број телефакса;  
23) адреса електронске поште (е-mail);  

в) подаци о овлашћеном представнику у Скупштини Института (само за правна лица која 
су свог представника трајно овластила при подношењу пријаве за учлањење у Институт)  

24) титула, име и презиме овлашћеног представника у Скупштини Института;  
25) функција овлашћеног представника;  
26) поштански број, место, улица и број;  
27) број телефона;  
28) број мобилног телефона; * 
29) број телефакса;  
30) адреса електронске поште (е-mail).  

У регистар се уписују и све промене података из става 1.овог члана.  

Осим података у тачкама 1), 2), 3) и 15) из става 1. овог члана, које Институт објављује као 
извод из регистра, сви остали подаци сматрају се службеном тајном Института и не могу се 
објављити нити достављати трећим странама без писане сагласности директора Института и члана 
Института на кога се подаци односе.  
___________________________________ 
 Податак који није обавезно доставити 
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VIII. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА  

Члан 11.  
Чланство у Институту може престати услед:  

1) добровољног иступања члана;  
2) престанка рада члана ако је члан правно лице, односно смрти члана ако је члан физичко лице;  
3) искључења члана;  
4) престанка рада Института.  

Престанак чланства у Институту ближе се уређује статутом Института 

IX. MИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА 

Члан 12. 

Чланство у Институту може мировати, ако члан поднесе писани захтев за мировање чланства. 
Одлуку о мировању чланства доноси Управни одбор. 
Одлука из става 2. овог члана ступа на снагу даном доношења, а члану се доставља у писаном 

облику, препорученом пошиљком. 
Члан 13. 

У случају мировања чланства које је затражено и одобрено после искључења због неплаћања 
чланарине, чланство се може поново наставити тек када се плати чланарина за период у којем је чланство 
било прекинуто. 

X. ПРАВНО СЛЕДБЕНИШТВО ЧЛАНСТВА 

Члан 14. 

Правни следбеник члана Института који је из било ког разлога реорганизован може постати члан 
Института без спровођења поступка пријема из члана 4. став 1. овог правилника, под условом да достави 
пријаву, писани захтев и уз њега приложи одговарајуће доказе о правном следбеништву, као и потписану 
изјаву о приступању и прихватању права и обавеза које проистичу из чланства у Институту. 

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 15.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Института за 
стандардизацију Србије.  

Члан 16. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о чланству у Институту за 
стандардизацију Србије, бр.  14763/1−10−01/2007 од 18. јуна 2007. године. 

 

                                                               СКУПШТИНА  

Број:  2959/2-51-02/2012                                                                                              Председник  

Датум: 31.10.2012. године                                 М. П.                                    

                                                                                                         Дејана Милинковић, дипл.хем. 

 

   
Правилник је објављен на огласној табли Института дана ______________ а ступа на снагу дана 
_____________. године. 
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Образац за физичка лица                                                                                            Прилог 1. 
ПРИЈАВА ЗА УЧЛАЊЕЊЕ 

У ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 
 
 
Титула, име и презиме: _____________________________________________________________ 
 
Занимање:   _____________________________________________________________
  
Организација / установа: _____________________________________________________________ 
 
Година и место рођења: _____________________________________________________________  
 
ЈМБГ (јединствени матични број грађана): ________________________________________________  
 
Држављанство:   ___________________________________________________________________ 
 
Поштански број:  ___________________________  Место: _________________________________ 
 
Улица и број:   ___________________________________________________________________ 
 
Телефон на послу:  ___________________________  Телефон у стану: ________________________ 
 
Телефакс:    ___________________________  Е-mail:_________________________________ 
  
 
 
________________________________                           __________________________________________ 

     (Место и датум)                              (Потпис)  
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ПРИСТУПАЊУ И ПРИХВАТАЊУ ПРАВА И ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИСТИЧУ  

ИЗ ЧЛАНСТВА У ИНСТИТУТУ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 
 
 

Овом изјавом потврђујем да приступам у чланство Института за стандардизацију Србије и 
прихватам сва права и обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Института, да ћу се 
придржавати начела стандардизације и правила за рад Института, као и да ћу чувати углед 
Института. 
 
 
________________________________                         __________________________________________ 

     (Место и датум)                                                (Потпис)  
 
 
Читко попуњен образац послати на адресу Института за стандардизацију Србије, ул. Стевана 
Бракуса бр. 2, 11030 Београд, уз напомену „Пријава за учлањење у Институт”. 
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Образац за правна лица                                                                                                       Прилог 2. 
ПРИЈАВА ЗА УЧЛАЊЕЊЕ 

У ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 
Подаци о подносиоцу пријаве 
 
Пословно име,  
односно назив:   _________________________________________________________________________ 
 

               _________________________________________________________________________ 

Скраћено пословно име, 
односно назив:                                _____________________________________________________ 
 
Матични број:       _____________________________________________________ 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): _____________________________________________________ 
 
Правна форма:                   _____________________________________________________ 
 
Шифра претежне делатности:     _____________________________________________________ 
 
Опис претежне делатности:                 _____________________________________________________ 
 

                                             _____________________________________________________ 
 
Број запослених:      _____________________________________________________ 
 
Седиште 
 
Поштански број:  _________________________  Место: ___________________________________ 
 
Улица и број:     ___________________________________________________________________ 
 
Телефон:   _____________________________ Телефакс:  ____________________________ 
 
Е-mail:     _________________________________  http:// www._______________________ 
  

Подаци о лицу за контакт 
 
Титула, име и презиме: ___________________________________________________________________ 
 
Функција:   ___________________________________________________________________ 
 
Поштански број:  _______________________   Место: ____________________________________ 
 
Улица и број:   ___________________________________________________________________ 
 
Телефон:   _______________________   Мобилни телефон: __________________________ 
 
Телефакс:  ________________________  Е-mail: ____________________________________   

                                                                                                                                         Окренути         



  

 8 

Подаци о овлашћеном представнику у Скупштини Института (попуњавају само правна лица 
која свом представнику издају трајно овлашћење) 

   
Титула, име и презиме: ___________________________________________________________________ 
 
Функција:   ___________________________________________________________________ 
 
Поштански број:  _______________________   Место: ____________________________________ 
 
Улица и број:   ___________________________________________________________________ 
 
Телефон:   _______________________   Мобилни телефон: __________________________ 
 
Телефакс:  ________________________  Е-mail: ____________________________________   
  
 
 
 
________________________________        (м. п.)        __________________________________________ 

     (Место и датум)                                 (Потпис одговорног лица)  
 
_________________________________________ 
            (Име и презиме одговорног лица)  
 
_________________________________________ 

                            (Функција одговорног лица) 
 

 
 

 
 
ИЗЈАВА О ПРИСТУПАЊУ И ПРИХВАТАЊУ ПРАВА И ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИСТИЧУ 

ИЗ ЧЛАНСТВА У ИНСТИТУТУ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 
 
 

Овом изјавом потврђујемо да приступамо у чланство Института за стандардизацију Србије и 
прихватамо сва права и обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Института, да ћемо 
се придржавати начела стандардизације и правила за рад Института, као и да ћемо чувати углед 
Института. 
 
 
________________________________        (м. п.)        __________________________________________ 

     (Место и датум)                     (Име, презиме и потпис одговорног лица)  
 
 

Читко попуњен образац послати на адресу Института за стандардизацију Србије, ул. Стевана 
Бракуса бр. 2, 11030 Београд, уз напомену „Пријава за учлањење у Институт”. 


