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Редакцијски пречишћен текст 

 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 14) Статута Института за стандардизацију 

Србије („Службени гласник РС”, брoj 6/11), 

Управни одбор Института за стандардизацију Србије, на 38. седници, 

одржаној 1. јула 2011. године, једногласно је донео 

ОДЛУКУ 

о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге 

публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за 

стандардизацију Србије у обављању послова у области 

стандардизације 

"Службени гласник РС", бр. 54 од 22. јула 2011, 91 од 21. септембра 2012, 

113 од 22. октобра 2014, 76 од 4. септембра 2015, 37 од 9. априла 2016, 75 

од 7. септембра 2016, 78 од 18. августа 2017, 8 од 31. јануара 2018, 54 од 

13. јула 2018, 61 од 29. августа 2019. 

1. Овом одлуком утврђује се висина накнада за стандарде, сродне документе 

и друге публикације, као и висина накнада за услуге које врши Институт за 

стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) у обављању послова у 

области стандардизације. 

2. Стандарди, сродни документи и друге публикације 

2.1 Српски стандарди и сродни документи у штампаном облику 

2.1.1 Висина накнаде за српске стандарде и сродне документе објављене на 

српском језику, у штампаном облику, утврђује се на основу броја страница 

према табели 1. 

Tабела 1 – Накнаде за српске стандарде и сродне документе објављене на 

српском језику, у штампаном облику 

 

Број страница* Накнада (у динарима)* 

1–2* 1.133* 

3–4* 1.284* 

5–6* 1.434* 

7–8* 1.711* 
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9–10* 1.882* 

11–12* 2.139* 

13–14* 2.310* 

15ؘ–16* 2.524* 

17–18* 2.674* 

19–20* 2.867* 

21–23* 3.102* 

24–26* 3.316* 

27–29* 3.507* 

30–32* 3.700* 

33–35* 3.894* 

36–40* 4.109* 

41–45* 4.322* 

46–50* 4.578* 

51–60* 4.834* 

61–70* 5.134* 

71–80* 5.497* 

81–100* 5.904* 

101–120* 6.309* 

121–150* 6.738* 

151–180* 7.145* 

181–210* 7.549* 

211–240* 7.959* 

241–280* 8.470* 

281–320* 9.090* 

321–360* 9.497* 

361–400* 10.331* 

401–475* 10.781* 



476–580* 11.250* 

581–690* 11.704* 

691–800* 12.128* 

801–920* 12.577* 

921–1050* 13.048* 

1051–1180* 13.476* 

1181–1290* 14.117* 

1291–1400* 14.545* 

1401–1580* 15.401* 

1581–1790* 16.042* 

1791–2000* 16.871* 

 

 

  

*Службени гласник РС, број 61/2019 

 

2.1.2 Висина накнаде за српске стандарде и сродне документе објављене на 

страном језику, у штампаном облику, утврђује се на основу броја страница 

према табели 2. 

Табела 2 – Накнаде за српске стандарде и сродне документе објављене на 

страном језику, у штампаном облику 

 

Број страница * Накнада (у динарима)* 

1–2* 944* 

3–4* 1.070* 

5–6* 1.241* 

7–8* 1.412* 

9–10* 1.583* 

11–12* 1.755* 

13–14* 1.926* 



15–16* 2.097* 

17–18* 2.225* 

19–20* 2.398* 

21–23* 2.566* 

24–26* 2.737* 

27–29* 2.909* 

30–32* 3.080* 

33–35* 3.253* 

36–40* 3.422* 

41–45* 3.593* 

46–50* 3.807* 

51–60* 4.020* 

61–70* 4.278* 

71–80* 4.578* 

81–100* 4.920* 

101–120* 5.261* 

121–150* 5.604* 

151–180* 5.947* 

181–210* 6.288* 

211–240* 6.631* 

241–280* 7.028* 

281–320* 7.572* 

321–360* 8.086* 

361–400* 8.599* 

401–475* 8.984* 

476–580* 9.369* 

581–690* 9.754* 

691–800* 10.096* 



801–920* 10.481* 

921–1050* 10.866* 

1051–1180* 11.250* 

1181–1290* 11.765* 

1291–1400* 12.278* 

1401–1580* 12.834* 

1581–1790* 13.390* 

1791–2000* 13.946* 

 

 

  

*Службени гласник РС, број 61/2019 

 

2.1.3 На накнаде из тачака 2.1.1 и 2.1.2 ове одлуке обрачунавају се попусти 

које могу остварити категорије купаца наведене у табели 3, при чему се 

попусти међусобно искључују. 

Табела 3 – Попусти за одређене категорије купаца 

 

Категорија купаца* Попуст* 

Образовне институције* 30%* 

Органи државне управе, 

територијалне аутономије и 

локалне самоуправе* 

30%* 

Чланови Института* 30%* 

Ученици и студенти* 50%* 

Чланови Комисија за стандарде и 

сродне документе у Институту* 
15%* 

 

 

  

*Службени гласник РС, број 54/2018 

2.1.4 При истовременом наручивању више примерака истог српског 

стандарда или сродног документа на накнаде из тачака 2.1.1 и 2.1.2 

ове одлуке обрачунава се попуст према табели 4.* 



Табела 4 – Попусти при истовременом наручивању више примерака 

истог српског стандарда или сродног документа* 

Број примеракa Попуст 

од 5 до 10 5% 

од 11 до 20 10% 

20 и више 15% 

 

За микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике који 

пружају услугу едукације из области стандардизације, односно 

организују обуке (курсеве, радионице и семинаре) из области 

стандардизације, накнада при наручивању одређеног броја 

примерака истог српског стандарда или сродног документа за 

полазнике обуке утврђује се тако што се накнада за један примерак 

српског стандарда или сродног документа множи коефицијентом К, 

чија вредност зависи од броја наручених примерака стандарда или 

сродног документа и утврђена је у табели 5.* 

Табела 5 – Вредност коефицијента К при истовременом наручивању 

више примерака истог српског стандарда или сродног документа за 

микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике који 

пружају услугу едукације из области стандардизације* 

Број примерака Коефицијент К 

од 5 до 10 3 

од 11 до 20 4 

од 21 до 50 6 

51 и више Према посебном уговору 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

За микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике који су 

од Института за стандардизацију Србије купили српски стандард, 

сродни документ или публикацију на енглеском језику, одобрава се 

попуст од 50% при куповини једног примерка на српском језику 

српског стандарда, сродног документа или публикације.* 

*Службени гласник РС, број 8/2018 

 

2.1.5 При наручивању нацрта српских стандарда и сродних докумената на 

српском језику обрачунава се попуст у висини од 30 % од накнаде утврђене 

у тачки 2.1.1 ове одлуке. При наручивању нацрта српских стандарда и 

сродних докумената на страном језику не обрачунава се попуст из тачке 

2.1.3. ове одлуке и примењују се накнаде утврђене у тачки 2.1.2 ове 

одлуке. 



2.1.6 Осим наведених редовних попуста, директор Института може изузетно 

донети одлуку о одобравању посебног попуста на накнаде за српске 

стандарде и сродне документе, у штампаном и електронском облику, који 

важи за све купце, када је то оправдано из разлога промоције 

стандардизације. Висина таквог попуста може бити до 50 % накнаде за 

српски стандард или сродни документ утврђене у табели 1, тачка 2.1.1. 

2.1.7. Висина рабата за продају српских стандарда, сродних 

докумената и других публикација на територији друге државе, на 

основу уговора закљученог са националном организацијом за 

стандардизацију те државе, утврђује се посебном одлуком Управног 

одбора Института, којa се доноси за сваки конкретан случај.* 

*Службени гласник РС, број 113/2014 

 

2.1.8 Висина рабата за продају српских стандарда, сродних 

докумената и других публикација на територији Републике Србије, 

на основу уговора закљученог са правним лицем дистрибутером, 

утврђује се посебном одлуком Управног одбора Института.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.1.9 Накнада за умножени примерак (копију) српског стандарда или 

сродног документа на папиру, који је намењен за интерну употребу у 

организацији крајњег корисника, при чему је умножавање извршено 

из сопственог оригиналног примерка крајњег корисника уз дозволу 

Института, износи 20% од одговарајуће накнаде утврђене у тачки 

2.1.1, односно 2.1.2 ове одлуке.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.1.10 Накнада за умножени примерак (копију) српског стандарда 

или сродног документа на папиру, који је намењен за прилагање уз 

документацију крајњег корисника у разним пословним 

трансакцијама, при чему је умножавање извршено из сопственог 

оригиналног примерка крајњег корисника уз дозволу Института, 

износи 30% од одговарајуће накнаде утврђене у тачки 2.1.1, односно 

2.1.2 ове одлуке.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.1.11 Накнада за умножени примерак (копију) српског стандарда 

или сродног документа на папиру, који је намењен за интерну 

употребу у јавној образовној институцији, при чему је умножавање 



извршено из сопственог оригиналног примерка те институције уз 

дозволу Института, износи 20% од одговарајуће накнаде утврђене у 

тачки 2.1.1, односно 2.1.2 ове одлуке.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.2 Српски стандарди и сродни документи у електронском облику 

2.2.1 За српске стандарде и сродне документе у електронском облику важе 

исте накнаде и попусти као за штампани облик ако се они наручују за 

индивидуално коришћење, тј. за само једно корисничко место. 

2.2.2 Када се српски стандарди и сродни документи у електронском облику 

наручују за групно коришћење, тј. за више корисничких места, висина 

накнаде одређује се тако што се накнада утврђена за индивидуално 

коришћење, тј. за једно корисничко место, множи коефицијентом К1, чија 

вредност зависи од броја корисничких места и утврђује се помоћу табеле 6*. 

Табела 6* – Вредности коефицијента К1 за обрачун накнада за српске 

стандарде и сродне документе у електронском облику за више корисничких 

места 

Број 

корисничк

их места 

N 

До и 

укључују

ћи 

3 

До и 

укључују

ћи 

5 

До и 

укључују

ћи 

10 

До и 

укључују

ћи 

15 

До и 

укључују

ћи 

20 

Више 

од 20 

Коефициј

ент К1 
1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 

према 

посебн

ом 

уговор

у 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

 

2.2.3 Када се српски стандарди и сродни документи у електронском облику 

наручују за коришћење на локалној рачунарској мрежи, тј. за истовремени 

приступ већег броја корисника, висина накнаде одређује се тако што се 

накнада утврђена за индивидуално коришћење множи коефицијентом К2, 

чија вредност зависи од броја корисника са правом истовременог приступа и 

утврђује се помоћу табеле 7*. 

Табела 7* – Вредности коефицијента К2 за обрачун накнада за српске 

стандарде и сродне документе у електронском облику за коришћење на 

локалној рачунарској мрежи са правом истовременог приступа за више 

корисника 



Број 

корисника 

N 

До и 

укључују

ћи 

3 

До и 

укључују

ћи 

5 

До и 

укључују

ћи 

10 

До и 

укључују

ћи 

15 

До и 

укључују

ћи 

20 

Више 

од 20 

Коефициј

ент К2 

2 2,5 3 3,5 4 према 

посебн

ом 

уговор

у 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

 

2.2.4 Висина накнаде за онлајн приступ комплетним текстовима 

српских стандарда и сродних докумената у периоду од пет или 30 

календарских дана утврђује се у зависности од броја стандарда и 

сродних докумената којима се приступа и периода на који се приступ 

дозвољава, уз техничка ограничења која спречавају неовлашћено 

умножавање и копирање, и то према табели 8:* 

Табела 8 – Висина накнаде за онлајн приступ 

комплетним текстовима српских стандарда и сродних докумената у 

периоду од пет или 30 календарских дана* 

Број стандарда Накнада (у динарима) 

За 5 календарских дана  

од 1 до 5 800 

од 6 до 10 1.500 

од 11 до 15 2.300 

од 16 до 20 3.500 

За 30 календарских дана   

од 1 до 10 3.500 

од 11 до 20 7.000 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

 

2.2.5 Висина накнаде за онлајн приступ бази српских стандарда и 

сродних докумената у периоду од једне године за образовне 

институције утврђује се у зависности од броја корисничких места 

(најмање два) и броја српских стандарда и сродних докумената 

којима се приступ обезбеђује, и то према табели 9:* 

Табела 9 – Висина годишње накнаде за онлајн приступ бази српских 

стандарда и сродних докумената за образовне институције (за два 

корисничка места)* 



Број стандарда* Накнада (у динарима)* 

од 1 до 10 35.000 

од 11 до 20 50.000 

од 21 до 50 90.000 

oд 51 до 100 130.000 

од 101 до 200 200.000 

од 201 и више Према посебном уговору 

 

Висина накнаде за више од два корисничка места одређује се према 

посебном уговору.* 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

 

2.2.6 Висина накнаде (претплате) за онлајн приступ пакету 

одабраних српских стандарда и сродних докумената у периоду од 

једне године, за посебне групе крајњих корисника, на основу 

уговора о спонзорству, утврђује се у зависности од броја корисника с 

правом истовременог приступа и броја српских стандарда и сродних 

докумената којима се приступа, према табели 9Б.* 

За потребе доношења закона и прописа, органи државне управе, 

територијалне аутономије и локалне самоуправе остварују право на 

попуст од 20% од висине накнаде утврђене у табели 9Б.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.2.7 Висина накнаде (претплате) за онлајн приступ бази података 

која садржи комплетне текстове свих српских стандарда, сродних 

докумената и других публикација, у периоду од једне године, на 

основу уговора с правним лицем, утврђује се у зависности од броја 

корисника с правом истовременог приступа, према табели 9В.* 

За потребе доношења закона и прописа, органи државне управе, 

територијалне аутономије и локалне самоуправе остварују право на 

попуст од 20% од висине накнаде утврђене у табели 9В.* 

Табела 9Б – Висина годишње накнаде за онлајн приступ пакету 

одабраних српских стандарда и сродних докумената у периоду од 

једне године, за посебне групе крајњих корисника на основу уговора 

о спонзорству 

Број 

станд

арда у 

пакет

Број корисника с правом истовременог приступа* 



у* 

до 

100* 

101−

500* 

501−1

000* 

1001−2

500* 

2501–

5000* 

5001–

7500* 

7501−1

0000* 
 

 

10–

50* 

175.0

00* 

227.50

0* 

284.37

5* 

341.2

50* 

392.4

38* 

431.681
* 

453.2

65* 

 

51–

100* 

235.0

00* 

305.50

0* 

381.87

5* 

458.2

50* 

526.9

88* 

579.686
* 

608.6

71* 

 

101–

200* 

310.0

00* 

403.00

0* 

503.75

0* 

604.5

00* 

695.1

75* 

764.693
* 

802.9

27* 

 

201–

300* 

495.0

00* 

643.50

0* 

804.37

5* 

965.2

50* 

1.110.

038* 

1.221.0

41* 

1.282.

093* 

 

301–

400* 

540.0

00* 

702.00

0* 

877.50

0* 

1.053.

000* 

1.210.

950* 

1.332.0

45* 

1.398.

647* 

 

401 и 

више* 

Прем

а 

посеб

ном 

угово

ру* 

      

 

 

Табела 9В – Висина накнаде за онлајн приступ бази података која 

садржи комплетне текстове свих српских стандарда и сродних 

докумената, у периоду од једне године, на основу уговора с правним 

лицем* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

Број корисника с правом 

истовременог приступа* 
Висина накнаде* 

1–10* 193.000* 

11–50* 290.000* 

51–100* 435.000* 

101–200* 652.500* 

201–300* 978.750* 

301–400* 1.468.125* 



401 и више* Према посебном уговору* 

 

 

  

*Службени гласник РС, број 54/2018 

  

2.2.8 Накнада за умножавање (репродуковање) српског стандарда 

или сродног документа у интерној публикацији крајњег корисника 

(као што је приручник, каталог, проспект и сл.), у целости или 

делимично, у штампаном или електронском облику (укључујући 

коришћење преко интранета), једнака је производу одговарајуће 

накнаде утврђене у тачки 2.1.1, односно 2.1.2 ове одлуке, 

одговарајућег коефицијента K из табеле 9Г и броја примерака 

интерне публикације, односно броја корисника са онлајн приступом 

интерној публикацији у којој се налазе умножени примерци. 

Уколико се српски стандард или сродни документ умножава 

делимично, тако утврђена накнада затим се множи количником броја 

страница које се умножавају и укупног броја страница стандарда, 

односно сродног документа.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.2.9 Накнада за умножавање (репродуковање) српског стандарда 

или сродног документа, у целости или делимично, у штампаном или 

електронском облику (укључујући коришћење преко интранета), у 

уџбенику или другој публикацији сличне намене (збирци задатака, 

практикуму и сл.) која је намењена продаји једнака је производу 

одговарајуће накнаде утврђене у подтачки 2.1.1, односно 2.1.2 ове 

одлуке, одговарајућег коефицијента K из табеле 9Г и броја 

штампаних примерака, односно корисничких дозвола (лиценци) за 

приступ уџбенику или сличној публикацији у којој се налазе 

умножени (репродуковани) примерци. Уколико се српски стандард 

или сродни документ умножава делимично, тако утврђена накнада 

затим се множи количником броја страница које се умножавају и 

укупног броја страница стандарда, односно сродног документа.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.2.10 Накнада за умножавање (репродуковање) српског стандарда 

или сродног документа, у целости или делимично, у штампаном или 

електронском облику (укључујући коришћење преко интранета), у 

стручној књизи, монографији, приручнику, часопису и сличној 



публикацији, или другом производу (као што је база података или 

сличан производ), које њихови издавачи продају трећим странама, 

једнака је производу одговарајуће накнаде утврђене у подтачки 

2.1.1, односно 2.1.2 ове одлуке, одговарајућег коефицијента K из 

табеле 9Г и броја примерака публикације или другог производа 

намењеног продаји (или изнајмљивању), односно корисничких 

дозвола (лиценци) за приступ публикацији у којој се налазе 

умножени (репродуковани) примерци. Уколико се српски стандард 

или сродни документ умножава делимично, тако утврђена накнада 

затим се множи количником броја страница које се умножавају и 

укупног броја страница стандарда, односно сродног документа.* 

Табела 9Г – Вредност коефицијента K за обрачунавање накнада за 

умножавање (репродуковање) српских стандарда 

 и сродних докумената у интерним публикацијама крајњих 

корисника, као и у уџбеницима и сличним публикацијама, књигама, 

монографијама, часописима и другим публикацијама намењеним 

продаји* 

Сврха умножавања (репродуковања)* K* 

Објављивање у интерним публикацијама 

крајњих корисника (приручницима, 

каталозима, проспектима и сличним 

публикацијама)* 

0,10* 

Објављивање у уџбеницима и сличним 

публикацијама (збиркама задатака, 

практикумима и сл.) намењеним слободној 

продаји* 

0,02* 

Објављивање у књигама, часописима и 

другим публикацијама, укључујући 

софтверске производе, намењеним слободној 

продаји.* 

0,04* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.3 Публикације 

2.3.1 Накнада за каталог српских стандарда и сродних докумената за 

календарску годину, на компакт- диску, износи 2.000 динара. 

2.3.2 Висина накнада за збирке српских стандарда и сродних докумената, 

као и за друге публикације, утврђује се у зависности од броја страница. 

Висина накнада за збирке српских стандарда и сродних докумената, као и за 

друге публикације, у штампаном или електронском облику, утврђује се у 



износу од 10 % до 50 % накнаде за српски стандард или сродни документ 

објављен на српском језику, у штампаном облику, која је утврђена према 

табели 1 у тачки 2.1.1 ове одлуке, за број страница збирке, а одлуку о томе 

доноси директор Института, и то појединачно за сваку збирку или другу 

публикацију. 

На накнаде за збирке српских стандарда и сродних докумената, као и за 

друге публикације, обрачунава се попуст у висини од 20 % за категорије 

купаца утврђене у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке. 

Осим наведених редовних попуста, директор Института може 

изузетно донети одлуку о одобравању посебног попуста за збирке 

српских стандарда и сродних докумената, као и за друге публикације 

Института, у штампаном или електронском облику, када је то 

оправдано из разлога промоције стандардизације, а нарочито када 

се промоција односи на микро, мала и средња привредна друштва и 

предузетнике. Висина таквог попуста може бити до 50% накнаде за 

сваку појединачну збирку стандарда и сродних докумената или другу 

публикацију.* 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

 

2.3.3 При наручивању пакета од најмање 10 различитих српских 

стандарда и/или сродних докумената, изабраних по жељи купца, на 

накнаду за сваки стандард и/или сродни документ у пакету 

обрачунава се попуст према табели 9А.* 

Табела 9А – Попусти при наручивању пакета српских стандарда и 

сродних докумената* 

Број стандарда у пакету Попуст 

10–50 5% 

51–100 10% 

101–200 20% 

201–300 30% 

301–400 40% 

401–и више 50% 

*Службени гласник РС, број 75/2016 

 

2.3.4 Попусти наведени у тачки 2. се међусобно искључују, односно, 

купац може да оствари право само на један попуст по куповини. 

Уколико купац по истом основу остварује право на више врста 

попуста, примениће се онај попуст који је за купца најповољнији.* 

*Службени гласник РС, број 75/2016 



 

2.4 Међународни и европски стандарди и сродни документи и национални 

стандарди и сродни документи других земаља 

2.4.1 Накнаде за репродукције међународних стандарда и сродних 

докумената плаћају се у динарима, а обрачунавају се на основу нето 

каталошких цена организација које су објавиле те стандарде, односно 

сродне документе. На ове накнаде обрачунава се попуст за категорије 

купаца утврђене у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке, а његова висина је 

утврђена у табели 7. 

2.4.2 На накнаде за српске стандарде и сродне документе који представљају 

националну имплементацију европских стандарда и сродних докумената у 

целини се примењују тачке 2.1.1 и 2.1.2 ове одлуке. 

На накнаде за националне стандарде и сродне документе других земаља 

који представљају националне имплементације европских стандарда и 

сродних докумената примењује се тачка 2.4.4 ове одлуке. 

2.4.3 Накнаде за нацрте европских стандарда (prEN) једнаке су 

накнадама за српске стандарде и сродне документе на страном 

језику када се нацрти испоручују по истеку прописаног рока за јавну 

расправу.* 

Накнаде за нацрте европских стандарда (prEN) умањују се за 70% у 

односу на накнаде за српске стандарде и сродне документе на 

страном језику када се нацрти испоручују у штампаном облику у току 

прописаног рока за јавну расправу.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

2.4.4 Накнаде за националне стандарде и сродне документе других 

земаља плаћају се у динарима, а обрачунавају се на основу нето 

каталошких цена организација које су објавиле те стандарде, 

односно сродне документе. На ове накнаде обрачунава се попуст за 

категорије купаца утврђене у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке, а 

његова висина је утврђена у табели 10.* 

Табела 10 – Попусти при куповини међународних и европских 

стандарда и сродних докумената и националних стандарда и сродних 

докумената других земаља* 

Организација за стандардизацију Попуст 

Међународна организација за стандардизацију 

(ИСО стандарди) 
20% 

Међународна електротехничка комисија (ИЕЦ 

стандарди) 
20% 

Британски институт за стандарде (БС стандарди) 20% 

Савезна агенција за техничке прописе и 20% 



метрологију (ГОСТ Р стандарди) и Евроазијски 

савез за стандардизацију, метрологију и 

сертификацију (ГОСТ стандарди) 

Европски институт за стандарде из области 

телекомуникација (ЕТСИ стандарди) 
20% 

Немачки институт за стандарде (ДИН стандарди) 10% 

Америчко друштво за испитивање и материјале 

(АСТМ стандарди) 
10% 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

2.4.5 Накнаде за дефинитивне текстове нацрта европских стандарда 

(FprEN) једнаке су накнадама за српске стандарде и сродне 

документе на страном језику. На ове накнаде обрачунава се попуст 

за категорије купаца утврђене у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке, а 

његова висина је утврђена у табели 10.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.4.6 Висина рабата за дистрибуцију међународних стандарда, 

сродних докумената и других публикација на територији Републике 

Србије, на основу уговора са Институтом, утврђује се посебном 

одлуком управног одбора Института.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.4.7 Накнаде за преднацрте међународних ISO стандарда и сродних 

докумената (WD), нацрте комитета (CD), нацрте међународних 

стандарда (DIS) и дефинитивне текстове нацрта међународних 

стандарда (FDIS) на било ком од три службена језика (енглеском, 

француском и руском) плаћају се у динарима, а обрачунавају се на 

основу нето каталошких цена Међународне организације за 

стандардизацију (ISO). На ове накнаде обрачунава се попуст за 

категорије купаца утврђене у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке, а 

његова висина је утврђена у табели 10.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.5 Накнаде (претплате) за коришћење међународних ISO и IEC 

стандарда* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 



2.5.1 Накнаде (претплате) за коришћење међународних ISO 

стандарда и сродних докумената на локалној рачунарској мрежи или 

интранету крајњег корисника у периоду од најмање једне године, уз 

периодично достављање новообјављених публикација, као и измена 

и ревизија постојећих током целог периода коришћења, плаћају се у 

динарима, а обрачунавају се на основу нето накнада (претплата) 

које утврђује Међународна организација за стандардизацију (ISO). 

На ове накнаде обрачунава се попуст за категорије купаца утврђене 

у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке, а његова висина је утврђена у 

табели 10.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.5.2 Накнаде (претплате) за онлајн приступ IEC стандардима у 

облику база података (који садрже графичке симболе за дијаграме, 

графичке симболе за употребу на опреми и др.) у једногодишњем 

периоду плаћају се у динарима, а обрачунавају се на основу нето 

каталошких износа накнада (претплата) Међународне 

електротехничке комисије (IEC). На ове накнаде обрачунава се 

попуст за категорије купаца утврђене у табели 3, у тачки 2.1.3 ове 

одлуке, а његова висина је утврђена у табели 10.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.5.3 Накнаде (претплате) за приступ онлајн колекцијама IEC 

стандарда и сродних докумената у једногодишњем периоду плаћају 

се у динарима, а обрачунавају се на основу нето каталошких износа 

накнада (претплата) Међународне електротехничке комисије (IEC). 

На ове накнаде обрачунава се попуст за категорије купаца утврђене 

у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке, а његова висина је утврђена у 

табели 10.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.6 Висина ауторских накнада (тантијема) које се плаћају Институту 

за преводе српских стандарда и сродних докумената на страни језик, 

као и за преузимање и коришћење српских стандарда и сродних 

докумената за доношење националних стандарда и сродних 

докумената других земаља* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 



2.6.1 Висина ауторске накнаде (тантијеме) која се плаћа за сваки 

продати примерак превода изворног српског стандарда и сродног 

документа на страни језик, који је сачинило и дистрибуирало 

национално тело за стандарде друге земље на територији своје 

земље, износи 20% од одговарајуће накнаде утврђене у тачки 2.1.1, 

односно 2.1.2 ове одлуке.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.6.2 Висина ауторске накнаде која се плаћа за сваки примерак 

националног стандарда и сродног документа друге земље, продат на 

територији те земље, који је настао преузимањем одговарајућег 

српског стандарда, односно сродног српског документа, износи 20% 

од одговарајуће накнаде утврђене у тачки 2.1.1, односно 2.1.2 ове 

одлуке.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

2.6.3 Висина ауторске накнаде која се плаћа за сваки примерак 

националног стандарда и сродног документа друге земље, продат на 

територији те земље, за чију израду је коришћена дефинитивна 

језичка верзија одговарајућег европског стандарда, односно сродног 

европског документа на српском језику, износи 20% од одговарајуће 

накнаде утврђене у тачки 2.1.1, односно 2.1.2 ове одлуке за 

коришћени српски стандард, односно сродни српски документ.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

3. Услуге 

3.1 Информационе услуге 

Висина накнаде за претраживање једне базе података на основу задатог 

критеријума износи 1.000 динара за првих пола сата претраживања, а за 

сваких наредних пола сата претраживања износи по 500 динара (најмања 

обрачунска јединица је пола сата). 

Висина накнаде за упоредно претраживање више база података на основу 

задатог критеријума износи 1.200 динара за првих пола сата претраживања, 

а за сваких наредних пола сата претраживања износи по 600 динара 

(најмања обрачунска јединица је пола сата). 

Висина накнаде за месечно обавештавање о стандардима и сродним 

документима у оквиру једне или више области стандардизације одређује се 

у виду полугодишње или годишње претплате. Годишња претплата за 

обавештавање о стандардима и сродним документима у оквиру једне 



области стандардизације износи 10.000 динара, а за сваку следећу област 

висина накнаде се увећава за 1.000 динара. Полугодишња претплата за исту 

услугу износи 50 % накнаде утврђене за годишњу претплату. 

Висина накнаде за копије записа који су резултат претраживања износи 20 

динара по страници. 

На накнаде за информационе услуге обрачунавају се попусти за исте 

категорије купаца и у истој висини као што је утврђено у табели 3, у тачки 

2.1.3 ове одлуке. 

3.2 Tумачење српских стандарда и сродних докумената 

Висина накнада за стручно тумачење српских стандарда и сродних 

докумената утврђује се на основу броја одредаба чије се тумачење тражи у 

оквиру једног захтева корисника услуге, према табели 11*. 

На накнаде за тумачење српских стандарда и сродних докумената 

обрачунавају се попусти за исте категорије купаца и у истој висини као што 

је утврђено у табели 3, у тачки 2.1.3 ове одлуке. 

Табела 11* – Висина накнада за стручно тумачење одредаба српских 

стандарда и сродних докумената 

Број одредаба чије се тумачење тражи у оквиру 

једног захтева** 

Висина накнаде 

(у динарима)** 

од 1 до 3 (укључујући и обраду захтева)** 2.100** 

од 4 до 6** 2.800** 

преко 6** 3.900** 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

**Службени гласник РС, број 78/2017 

 

3.3 Техничка помоћ 

Накнада за техничку помоћ у вези са питањима стандарда и 

стандардизације, која се пружа на захтев корисника те услуге, утврђује се 

уговором између корисника услуге и Института, а обрачунава се на основу 

потребног броја радних дана стручног радника Института, при чему накнада 

за један радни дан стручног радника Института износи 8.000 динара. 

На накнаду за техничку помоћ обрачунавају се попусти за исте категорије 

купаца и у истој висини као што је утврђено у табели 3, у тачки 2.1.3 ове 

одлуке. 

3.4 Едукација и обучавање 



Висина накнаде за похађање семинара, курсева и радионица које организује 

Институт утврђује се одлуком директора Института за сваки семинар, курс 

или радионицу посебно. 

На накнаде из претходног става, за чланове Института обрачунава се попуст 

у износу од 25 % од висине накнаде.* 

За чланове комисија за стандарде и сродне документе Института 

обрачунава се попуст у износу од 15% од висине накнаде.** 

Брисани су ранији ст. 3. и 4. (види тачку 2. Одлуке - 113/2014-121) 

За организације које пријаве више од два полазника за исти 

семинар, курс или радионицу, за све полазнике одобрава се попуст у 

износу од 10% висине накнаде по учеснику.** 

За организације које пријаве полазнике за два или више семинара, 

курсева или радионица у току једне календарске године, одобрава се 

попуст у износу од 10% од висине накнаде за учешће на другом и 

15% од висине накнаде за учешће на сваком следећем семинару, 

курсу или радионици.** 

Попусти наведени у ст. 2, 3, 4. и 5. ове тачке међусобно се 

искључују.** 

*Службени гласник РС, број 91/2012 

**Службени гласник РС, број 113/2014 

 

3.5 Посредовање у набавци оригиналних, штампаних стандарда, сродних 

докумената и других публикација од међународних и националних 

организација за стандардизацију 

Накнаде за наручене публикације плаћају се у динарима, а обрачунавају се 

на основу нето каталошких цена организација које су објавиле те 

публикације и увећавају за трошкове доставе из иностранства. 

3.6 Посредовање у додељивању идентификационих шифара и 

бројева у складу са релевантним међународним стандардима* 

Висина накнаде за посредовање у додељивању међународне 

идентификационе шифре произвођача возила (WMI), међународне 

идентификационе шифре произвођача делова за моторна возила 

(WPMI), идентификационог броја издаваоца идентификационих 

картица (IIN), као и сродних услуга, за сваку појединачну услугу 

износи 20.000 динара.* 

*Службени гласник РС, број 91/2012 

 



3.7 Посебно, за микро, мала и средња привредна друштва и 

предузетнике Институт без накнаде пружа услугу ближег 

информисања о захтевима српских стандарда и сродних докумената 

за које покажу интерес. Информисање врше запослени у Институту 

који су непосредно укључени у поступак доношења стандарда и 

сродних докумената који су предмет услуге, и то у трајању од 30 

минута, у просторијама Института, према унапред заказаном 

распореду.* 

*Службени гласник РС, број 37/2016 

 

3.8 Стручни преводи међународних, европских или других стандарда 

(укључујући нацрте стандарда) и сродних докумената и осталих 

публикација* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

3.8.1 Накнада за једну преводилачку страницу (1800 знакова са 

размаком/1500 знакова без размака) стручног превода 

међународног, европског или другог стандарда (укључујући и нацрте 

стандарда) и сродног документа или публикације износи 600 динара. 

Уколико је реч о преводу међународног, европског или другог 

стандарда и сродног документа који су преузети као српски стандард 

или сродни документ на страном језику, у висину накнаде укључена 

је и накнада за референтни документ који се преводи.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

3.8.2 Висина накнаде за стручне преводе међународних и европских 

стандарда (укључујући и нацрте стандарда) и сродних докумената 

износи 20% од одговарајуће накнаде утврђене у тачки 2.1.1 ове 

одлуке. На стручне преводе нацрта стандарда не обрачунава се 

попуст утврђен у тачки 2.1.3 и 2.1.5 ове одлуке.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

3.8.3 Висина накнаде за збирке, у штампаном или електронском 

облику, које садрже стручне преводе међународних, европских или 

других стандарда (укључујући и нацрте стандарда) и сродних 

докумената који нису преузети као одговарајући српски стандарди и 

сродни документи износи од 10% до 50% накнаде за српски 

стандард или сродни документ објављен на српском језику утврђене 

у тачки 2.1.1 ове одлуке, за број страница збирке.* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 



 

3.8.4 Висина накнаде за публикације које је објавила Међународна 

организација за стандардизацију (ISO), а које Институт објављује на 

српском језику износи 40% од накнаде за те публикације које је 

званично утврдила Међународна организација за стандардизацију 

(ISO).* 

*Службени гласник РС, број 78/2017 

 

4. Начин плаћања 

4.1 Накнаде за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и за 

услуге које врши Институт у обављању послова из области стандардизације, 

уплаћују се унапред, на динарски текући рачун Института. 

4.1.1 Изузетно, уговором између Института као продавца и појединих 

купаца стандарда, може бити предвиђено плаћање за стандарде 

након њихове испоруке, при чему уговорени рок за плаћање не 

може бити дужи од 30 дана.* 

*Службени гласник РС, број 76/2015 

 

4.1.2 Уговор којим је предвиђено плаћање накнада за стандарде 

након њихове испоруке, може бити закључен искључиво са купцима 

који су у две календарске године које претходе години у којој се 

закључује уговор, купили стандарде у вредности већој од 500.000,00 

динара.* 

*Службени гласник РС, број 76/2015 

 

4.2 Динарска противвредност накнада за међународне стандарде и сродне 

документе, као и за националне стандарде и сродне документе других 

земаља, обрачунава се по средњем курсу Народне банке Србије који је 

важио на дан издавања предрачуна (профактуре). 

4.3 Накнаде за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и за 

услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова 

из области стандардизације, наручиоци публикација и корисници услуга из 

иностранства уплаћују унапред, у еврима (EUR), на девизни текући рачун 

Института. 

4.4 Накнаде за српске стандарде и сродне документе, за наручиоце из 

иностранства, увећавају се за износ накнаде за коришћење ауторских права 

који, у складу са закљученим уговором, Институт мора да плати 

организацији за стандардизацију чији је документ преузет као српски 

стандард или сродни документ. 



4.5 Ради остваривања права на попуст предвиђен овом одлуком, ученици и 

студенти дужни су да поднесу на увид важећу ђачку књижицу, односно 

важећи индекс, а чланови Института - да уплате чланарину за текућу 

годину. 

Брисана је ранија тачка 4.6 (види тачку 1.7 Одлуке - 91/2012-73) 

4.6* На накнаде утврђене овом одлуком не обрачунава се порез на додату 

вредност (ПДВ). 

*Службени гласник РС, број 91/2012 

 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

6. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнада 

за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини 

накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у 

обављању послова у области стандардизације („Службени гласник 

Републике Србије”, број 111/09). 

Број 1642/2-51-02/2011 

У Београду, 5. јула 2011. 

Управни одбор 

Председник, 

Александар Ивић, с.р. 


