
На основу члана 15. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију („Службени лист АПВ“,бр.14/2009) Управни одбор
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на 1. седници,
одржаној 24. децембра 2009.године донео је

С Т А Т У Т
ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију (у даљем
тексту: Центар) основан је Одлуком о оснивању Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију коју је донело Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине на седници одржаној 07.10.2009.године( у даљем тексту: Одлука).

Права и дужности оснивача Центра врши Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине на основу Одлуке из става 1. овог члана ( у даљем тексту:Оснивач).

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ

Члан 2.

Центар је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
Одлуком и Статутом.

Члан 3.

Рад Центра је јаван.
Јавност рада Центра обезбеђује се на начин утврђен овим статутом.

III ФИРМА И СЕДИШТЕ

Члан 4.

Центар послује под називом: Информативни центар за пословну стандардизацију и
сертификацију.

Скраћени назив Центра је:BSC Информативни центар.
Седиште Центра је: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25.

Члан 5.

Центар има свој печат, штамбиљ, знак и логотип.
Печат Центра је округлог облика, пречника 60 мм и садржи следећи текст:

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, BSC Информативни
центар.,на српском језику ( ћирилицом), мађарском, словачком, румунском и русинском
језику, осим ознаке из скраћеног назива која је на латиници.

Штамбиљ Центра је правоугаоног облика, димензија 35 мм са 70 мм, са текстом:
Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, деловодни број,
датум и седиште Центра – Нови Сад,који је исписн на српском језику, ћирилицом.

Знак и текст логотипа Центра утврђеје Управни одбор Центра посебном одлуком.

Члан 6.

Број печата, чување и начин његове употребе, као и руковање печатом Центра
ближе се регулише посебним упутством директора Центра.
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IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 7.

Центар заступа, представља и потписује директор, без ограничења, у унутрашњем
и пословима спољнотрговинског промета.

Директор може пуномоћјем своја овлашћења за потписивање и затсупање пренети
на друго лице.

Директора у свим пословима замењује лице које он овласти на основу и у
границама посебних овлашћења.

Члан 8.

Одлуке и друге акте Управног одбора и Надзорног одбора Центра потписују
председници тих одбора.

Члан 9.

Управни одбор или директор Центра могу овластити појединог радника да у
одређеним случајевима заступа, представља или потписује Центар.

V ДЕЛАТНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 10.

Делатност, услови и начин обављања делатности Центра одређене су Одлуком, као
и одредбама овог статута.

Центар на економским принцима обавља делатност.

Члан 11.

Делатности Центра су:
- 72300 Обрада података
- 72400 Изградња база података
- 73105 истраживање и развој
- 74140 Консалтиг и менаџмент послови
- 74203 Инжењеринг
- 74300 Техничко испитивање и анализа
- 74840 Друге непоменуте пословне активности
- 7440 Реклама и пропаганда
- 75130 Уређење пословања привреде
- 75210 Послови са иностранством
- 80420 Образовање одраслих и остало образовање на другом месту не поменуто
- 22220 Штампање, на другом месту не поменуто
Делатност Центра је и пружање саветодавних услуга и обуке у области

имплементације хармонизованих стандарда, изградња капацитета за оцењивање
усаглашености и сертификацију производа и особа, у складу са захтевима европских
директива за потребе пласмана роба и услуга на европско тржиште

Центар обавља услуге у спољнотрговинском промету у оквиру услуга у
унутрашњем промету.

Члан 12.

За потребе ефективне и ефикасне реализације циљева Центра који се односе на
едукације и консалтинг у области имплементације националних, европских и међунароних
стандарда, и реализацију активности у области привреде, које се односе на техничка
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испитивања и анализе и везано за то, сертификацију производа и услуга, Центар може да
ангажује специјализоване опрганизације и институтције и домаће и стране стручњаке.

Услови за ангажовање организација , институтција и стручњака из става 1. овог
члана су поседовање сертификата, лиценце или акредитације.

Члан 13.

Центар обавља делатности из члана 12. овог статута под условима и на начин
утврђен Одлуком, у сладу са циљевима ради којих је основан, а на начин којим се
обезбеђује уредно и кавлитетно задовољавање потреба корисника.

Члан 14.

Центар остварује сарадњу са органима, организацијама, институцијама, устновама,
правним и физичким лицима у циљу обављања своје делатности.

Члан 15.

Средства за рад Центра обезбеђују се:
- из буџета Аутономне Покрајине Војводине
-непосредно од корисника
-продајом услуга на тржишту
- из донација и других извора, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, Одлуком, овим

статутом, програмом рада и финансијским планом Центра.

Члан 16.

Средства Центра воде се и на рачуну код пословне банке.

Члан 17.

Пословање Центра врши се сагласно Програму рада.
Програм рада доноси се до 31. марта текуће године.
Изузетно, у првој години пословања Програм рада донеће су у року од 3 месеца од

дана регистрације Центра код Трговинског суда.

Члан 18.

Финансијаким планом средства Центра распоређују се за намене несметаног
обављања делатности Центра и пословне расходе Центра.

Средства Центра користе сте према њиховој намени, у складу са Законом.
Финансијски план се доноси најкасније до 31. марта текуће године.
Изузетно, у првој годиним пословања Финансијски план Центра донеће се у року

од 3 месеца од дана регистарције Центра код Трговинског суда.

Члан 19.

Финансијским извештајима Центра утврђује се стање средстава и обавеза пом
изворима средстава на дан 31. децембра пословне године, као и резултати пословања у
том периоду.

Члан 20.

Запослени у Центру имају право на одговарајућу зараду, у складу са Законом.
Запослени имају право и на посебне надокнаде у оквиру одређених пројеката и

програма који се финансирају буџетским средствима, као и у оквиру добити остварене на
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било који други начин, у складу са Законом и оствареним резултатима, а на основу
одлука директора.

VI ОРГАНИ ЦЕНТРА

Члан 21.

Органи Центра су:
-директор
-Управни одбор и
-Надзорни одбор.

Директор

Члан 22.

Директор је орган управљања и руковођења Центром.
Директор Центра има права и дужности директора привредног друштва.

Члан 23.

Директора Центра именује и разрешава Оснивач,на основу конкурса, на период од
четири године, са могућношћу поновног избора.

Директор Центра за свој рад је одговоран Оснивачу.

Члан 24.

За директора центра се може именовати лице које има високу стручну спрему,
техничке струке, најмање 5 година радног стажа у струци и најмање 2 године радног
искуства на пословима са посебним овлашћењима и одговорностима.

Члан 25.

Директор обавља следеће послове:
-заступа, представља и потписује Центар у унутрашњем и пословима

спољнотрговинског промета, без ограничења
-организује и руководи радом Центра
-извршава одлуке Управног одбора Центра
-стара се о законитости рада Центра
-одлучују о правима , обавезама и одговорностима запослених у Центру, закључује

уговоре о раду
-доноси општа акта, у складу са Законом која не доноси Управни одбор
-закључује уговоре у име и за рачун Центра
-предлаже Програм рада Центра
-стара се о извршењу Програма рада Центра
-подноси предлоге Управном одбору Центра за доношење одлука, мера и

закључака у вези са радом Центра
-одлучује о коришћењу средстава Центра за текуће послове
-одлучује о набавци основних средстава
-подноси програмске и финансијске извештаје о раду и резултатима пословања,

периодично и по потреби, и на захтев
-стара се о правилном вођењу материјалног и финансијског пословања и врши

права наредбодавца за употребу средстава Центра у складу са финансијским планом
-образује комисије и друга радна тела
-именује руководиоце организационих јединица, и
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-обавља и друге послове који су му поверени одлукама Управног одбора као и
послове који Законом, Статутом или другим актом нису у делокругу рада других органа
Центра.

Члан 26.

Директор Центра има право и дужност да учествује у раду Управног одбора, без
права одлучивања.

Управни одбор

Члан 27.

Управни одбор је орган управљања и контроле рада Центра.

Члан 28.

Управни одбор именује и разрешава Оснивач, на период од 4 године, са
могућношћу поновног избора.

Члан 29.

Управни одбор има 7 чланова, и то 5 чланова представника Оснивача и 2 члана из
реда запослених у Центру.

Члан 30.

Управни одбор обавља следеће послове:
-управља Центром и одговоран је за пословање Центра
-доноси Статут  и друге опште акте и одлуке
-утврђује пословну политику
-доноси финансијски план
-усваја извештај о пословању и завршни рачун
-доноси Програм рада
-одлучује о коришћењу средстава, у складу са Законом
-доноси одлуке о статусним променама, у складу са Законом
-доноси План јавних набавки
-доноси Пословник о свом раду
-закључује Уговор о раду са директором
-одлучује о расподели добити у делу пословања Центра
-доноси инвестицоне планове
-одлучује о другим питањима и обавља и друге послове у оквиру делатности

Центра, у складу са актом о оснивању, Законом и Статутом.

Члан 31.

Управни одбор ради у седницама.
Седнице Управног одбора сазива председник и руководи његовим радом, а у

случају његове спречености потпредседник.
За пуноважно одлучивање потребно је присуство већине чланова Управног одбора.
Управни одбор одлучује јавним гласањем, ако не одлучи другачије.
Одлука је донета ако се за њу изјасни већина присутних чланова.

Члан 32.

За обављање појединих послова из своје надлежности Управни одбор може
образовати радна тела са или без права одлучивања.
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Члан 33.

Рад Управног одбора ближе се уређује пословником.

Надзорни одбор

Члан 34.

Надзорни одбор је орган надзора над радом Центра.

Члан 35.

Надзорни одбор именује и разрешава Оснивач, на период од 4 године, са
могућношћу поновног избора.

Члан 36.

Надзорни одбор има 5 чланова, и то 4 члана представника Оснивача и 1 члана из
реда запослених у Центру.

Члан 37.

Надзорни орган обавља следеће послове:
-врши надзор над законитошћу рада Центра
-прегледа извештај о пословању и завршни рачун и дуга акта и утврђује њихову

законитост
-указује на евентуалне пропусте у раду директора, радника са посебним

овлашћенима и одговорностима и Управног одбора
-обавештава једном годишње Управни одбор и Оснивача о пословању Центра и

резултатима надзора
-доноси Пословник о свом раду,
-врши и друге послове у складу са Законом.

Члан 38.

Надзорни одбор ради у седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива председник и руководи његовим радом, а у

случају његове спречености потпредседник.
Надзорни одбор одлучује јавним гласањем.
За пуноважно одлучивање потребно је присуство већине чланова Надзорног

одбора.
Одлука је донета ако се за њу изјасни већина присутних чланова.

Члан 39.

За обављање појединих послова из своје надлежности Надзорни одбор може
образовати радна тела са или без права одлучивања.

Члан 40.

Рад Надзорног одбора ближе се уређује пословником.

VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА

Члан 41.

Стручне , административне  и техничке послове за потребе Центра обављају
запослени у Центру.
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Заснивање радног односа у Центру и остваривање права, обавеза и одговорности
из радног односа врши се на начин прописан Законом о раду и општим актима Центра.

Члан 42.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру
утврђују се организациони делови , начин управљања организационим деловима, врсте
послова и задатака које обављају запослени, врста и степен стручне спреме потребне за
њихово обављање, други услови потребни за обављање послова и задатака и број
извршилаца.

Члан 43.

На Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Центру сагласност даје Оснивач.

VIII КОМИСИЈЕ

Члан 44.

Ради реализације основних циљева Центра у Центру се могу образовати комисије.
Комисије образује директор Центра.

Члан 45.

Ради координирања и руковођења Центром директор образује колегијум.
Колегујум сазива директор.
Колегијум се сазива по потреби, најмање једном месечно.
По потреби и по позиву колегијуму могу да присуствују и други запослени.

Члан 46.

На колегијуму се разматрају питања текућег пословања Центра, организације рада,
редовног остваривања планираних резултата рада, извештаји, предлажу мере за
квалитетније пословање као и друга питања од значаја за рад и пословање Центра.

IX ЈАВНОСТ РАДА ЦЕНТРА

Члан 47.

Јавност рада Центра остварује се јавношћу одлука и рада Управног одбора,
подношењем извештаја о раду, објављивањем општих аката, програма и одлука.

Члан 48.

Управни одбор Центра одређује која се акта и подаци сматрају пословном тајном.
Послвну тајну чува директор, чланови Управног одбора, чланови Надзорног одбора

и запослени у Центру.



8

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Члан 49.

Статутом и другим општим актима уређују се на општи начин односи у Центру у
обављању делатности.

Члан 50.

Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку предвиђеном
за њихово доношење.

Члан 51.

Тумачење Статута даје Управни одбор Центра и обавезно је за Управни одбор,
директора, Надзорни одбор и запослене.

Члан 52.

Општи акти објављују се на огласној табли Центра.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Овај статут ступа на снагу даном давања сагласности Оснивча и објавиће се у
„Службеном листу АПВ“.


