ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И З В Е Ш Т АЈ З А Р АБ О Т А Н А И С Р М
(Јануари-Декември 2017 година)

Скопје, јануари 2018 година

I. РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ИСРМ
1 Собрание на ИСРМ
Одржана е XIV-та седница на Собранието на ИСРМ на 05 јуни 2017 година.
1.1 Членство во ИСРМ
Вкупниот број на членки на ИСРМ изнесува 101.
2. Совет на ИСРМ
Во периодот од јануари-декември 2017 година, Советот на ИСРМ одржа 14 седници.
3. Одбор за контрола на материјално-финансиско работење
Во периодот јануари-јуни 2017 година, Одборот за контрола на материјално-финансиско
работење одржа 3 седници.
Во периодот од јули до декември 2017 година, Одборот за контрола на материјалнофинансиско работење не одржа седница, бидејќи истиот беше разрешен со Решение за
разрешување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на
Институтот за стандардзација на седницата одржана на 11 јули 2017 година.

ΙΙ. ПРОГРАМСКИ ЦЕЛИ НА ИСРМ ВО 2017 ГОДИНА
Согласно Програмата за работа на ИСРМ за 2017 година во понатамошниот текст е
дадена годишна реализација на целите.

ЦЕЛ 1 – УСВОЈУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИ МАКЕДОНСКИ И УСВОЈУВАЊЕ НА
МЕЃУНАРОДНИ
И
ЕВРОПСКИ
СТАНДАРДИ
И
СТАНДАРДИЗАЦИСКИ
ДОКУМЕНТИ КАКО МАКЕДОНСКИ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА КОНФЛИКТНИ/
НЕПРИМЕНЛИВИ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ
Македонските стандарди и други стандардизациски документи можат да бидат
подготвени врз основа на оригинален текст (изворен национален македонски документ унс), или со превземање на меѓународен, европски или друг странски национален стандард
или друг стандардизациски документ.
Усвојување на меѓународен, европски или друг странски национален стандард и
стандардизациски документ како македонски може да се направи со метод на:
- индосирање, (уин) објава за одобрување и за усвојување на меѓународен, европски
или друг национален стандард или стандардизациски документ;
- препечатување, (упп) на стандардот со национална насловна страница;
- превод, (упр).

1.1
-

Усвоени македонски стандарди и стандардизациски документи со метод на
индосирање/препечатување
стандарди од Директиви на Нов приод и останати ЕУ директиви –
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Назив на Директива

Ознака

МКС

А

Вкупно

Радио и телекомуникациска
терминална опрема

1999/5/EC

1

0

1

Жичани постројки наменети за превоз
на лица

2000/9/EC

5

0

5

Безбедност на производите

2001/95/EC

17

2

19

Електромагнетна компатибилност

2004/108/EC

7

13

20

Машини

2006/42/EC

15

6

21

Мерни инструменти

2004/22/EC

1

0

1

Eлектротехничка опрема наменета за
работа во определено напонско
подрачје

2006/95/EC

7

6

13

Интероперабилност на железничкиот
систем

2008/57/EC

41

11

52

Екодизајн и означување на
енергетска ефикасност

2009/125/EC

11

7

18

Апарати на гас

2009/142/EC

2

0

2

Безбедност на играчки

2009/48/EC

4

0

4

Екодизајн и означување на
енергетска ефикасност - Клима уреди

206/2012

1

0

1

Градежни производи

305/2011

37

0

37

Спроведување на мерки - Екодизајн Електрични шпорети

66/2014

1

0

1

Екодизајн и означување на
енергетска ефикасност Правосмукалки

666/2013

1

0

1

Градежни производи

89/106/EEC

5

0

5

Опрема за лична заштита

89/686/EEC

16

2

18

Активни медицински помагала

90/385/EEC

4

0

4

Екодизајн - Tопловодни котли

92/42/EEC

1

0

1

Медицински помагала

93/42/EEC

27

11

38

Опрема и системи за заштита
наменети за употреба во
потенцијално експлозивни атмосфери

94/9/EC

5

0

5

Опрема под притисок

97/23/EC

2

0

2

Медицински помагала: Ин витро
дијагностика

98/79/EC

2

0

2

Екодизајн и означување на
енергетска ефикасност - LED
сијалици

1194/2012

0

3

3

Екодизајн и означување со етикети за
потрошувачката на енергија на
производот

2010/30/EU

0

2

2

Екодизајн и означување на
енергетска ефикасност - Сијалици за
домаќинства

244/2009

0

2

2

Екодизајн и означување на
енергетска ефикасност Флуоросцентни сијалици

245/2009

0

2

2

213

67

280

Вкупно:
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Во Анекс 1 е даден преглед на усвоени национални, европски, меѓународни и други
странски национални стандарди и стандардизациски документи како македонски по ИСРМ
ТК-и и Совет на ИСРМ за периодот јануари – декември 2017 година.

1.2
Ознака на
комитет

Усвоени изворни нацонални стандарди, стандарди усвоени со превод и одобрен
превод на усвоени стандарди и стандардизациски документи
Назив на
комитет

Одобрен превод на
предходно усвоени
стандарди и
стандардизациски
документи
МКС

ИСРМ ТК 9 –
Менаџмент со
квалитет, животна
средина и ризици

МКТС

МКТИ

Стандарди и
стндардизациски документи
усвоени со превод
МКУ/
МК/
НА

МКС

МКТС

МКТИ

МКУ/
МК/
НА

МКС

МКТС

1
1

1

2

1

1

ИСРМ ТК 25 - Бетон
ИСРМ ТК 11 - Геотехника

Вкупно

Изворни
стандарди и
стндардизациски
документи

1

Во периодот јануари - декември 2017 година одобрен е превод на 1 претходно усвоен
стандард од ИСРМ ТК 9 - Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици, усвоени се 1
нов изворeн националeн стандард oд ИСРМ ТК 25 – Бетон; 1 нов изворeн национален
стандард и 1 нова изворна национална техничка спецификација од ИСРМ ТК 11 –
Геотехника.
1.3

Повлечени конфликтни и неприменливи стандарди
Повлечени македонски стандарди

Вкупно

Совет на ИСРМ/ Стручни одбори
ИСРМ ТК/ИСРМ ТК РГ
Амандмани и други стандардизациски документи
Вкупно

516
447
231

1194

ВКУПЕН
БРОЈ
НА
УСВОЕНИ
МАКЕДОНСКИ
СТАНДАРДИ
И
ДРУГИ
СТАНДАРДИЗАЦИСКИ ДОКУМЕНТИ (Во оваа бројка е даден и бројот на национални
македонски и други странски национални стандарди)
УСВОЕНИ СТАНДАРДИ 2017: 1722 *
ОД КОИ 1381 СЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
ДО ДЕКЕМВРИ 2017: 27538*
ОД КОИ 23686 СЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

* - Податоците што се дадени се предмет на измена
Од вкупниот број на стандарди донесени од CEN-CENELEC, ИСРМ има усвоено 97,89%
од стандардите на CEN и 95,19% од стандардите на CENELEC. Паралелно се
спроведува постапката на повлекување на конфликтните стандарди.
РЕАЛИЗИРАНО:
Околу 97% од вкупниот број европски стандарди се усвоени како МКД, 100 % не е
возможно поради тоа што во секој момент доага до измена на стари стандарди и
изработка на нови.
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ЦЕЛ 2 - ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ И РАБОТНИ ГРУПИ И СТРУЧНИ ОДБОР
2.1 Воспоставување техничка инфраструктура на ИСРМ - технички комитети и
работни групи и стручни одбори
Активност
ТК во постапка за формирање
Формирање на ИСРМ ТК/РГ

Преглед на регистрирани ИСРМ ТК
во CEN/TC, CENELEC/TC, и преглед
на регистрирани ИСРМ ТК како
набљудувачи во ISO/TC, IEC/TC,
BT/WG

Реализација
/
/

CEN/TC – 17
CLC/TC – 4
ISO/TC – 8
ВКУПНО: 29
Европски/
меѓународни ТК
односно 15
ИСРМ ТК

Забелешка
/
/
CEN/TC 305 - Potentially explosive atmospheres Explosion prevention and protection – ИСРМ ТК 1
CLC/TC 216 - Gas detectors – ИСРМ ТК 1
CLC/TC 31 – Electrical apparatus for potentially
explosive atmospheres – ИСРМ ТК 1
CEN/TC 10 – Lifts, escalators and moving walks ИСРМ ТК 6,
ISO/TC 96 – Cranes - ИСРМ ТК 6,
ISO/TC 178 – Lifts, escalators and moving walks ИСРМ ТК 6
CEN/TC 19 – Gaseous and liquid fuels, lubricants
and related products of petroleum, synthetic and
biological origin- ИСРМ ТК 7
CEN/WS 015
Bio-ethanol (E85) as automotive fuel- ИСРМ ТК 7
ISO/TC 28
Petroleum and related products, fuels and
lubricants from natural or synthetic sources- ИСРМ
ТК 7
ISO/PC 248 – Sustainability Criteria for Bioenergy ИСРМ ТК 7
CEN/TC 89 - Thermal performance of buildings and
building components - ИСРМ ТК 8
ISO/TC 163 Thermal insulation-ИСРМ ТК 8
CEN/TC 278 - Intelligent transport systems – ИСРМ
ТК 10
CEN TC 341 Geotechnical investigation and testing
–
ИСРМ ТК 11
CEN/TC 302 - Milk and milk products - Methods of
sampling and analysis - ИСРМ ТК 13
CEN/TC 230 – Water analysis – ИСРМ ТК 17
CEN/TC 290 - Dimensional and geometrical
products specification - ИСРМ ТК 18
ISO/TC 213 - Dimensional and geometrical product
specifications and verification - ИСРМ ТК 18
CLC/TC 17B - Low-voltage switchgear and
controlgear – ИСРМ ТК 21
CEN/TC 104-Concrete and related products –
ИСРМ ТК 25
CEN/TC 51-Cement – ИСРМ ТК 25
CEN/TC 169 – Light and lighting – ИСРМ ТК 31
CLC/TC 57 - Power systems management and
associated information exchange– ИСРМ ТК 34
CEN/TC 224 - Personal identification, electronic
signature and cards and their related systems and
operations - ИСРМ ТК 34
ISO JTC 1/SC 7 - Software and systems
engineering– ИСРМ ТК 34
CEN/TC 138 - Non-destructive testing– ИСРМ ТК
35
ISO/TC 135 - Non-destructive testing– ИСРМ ТК 35
CEN/TC216 -Chemical disinfectants and antiseptics
- ИСРМ ТК 36
CEN/TC 155 -Plastics piping systems and ducting
systems - ИСРМ ТК 36
IEC/TC 31 – Equipment for explosive atmospheres
– ИСРМ ТК 1
ISO/TC 176 Quality management and quality
assurance - ИСРМ ТК 9
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Преглед на регистрирани ИСРМ ТК
како учесници членки во ISO/TC,
IEC/TC

ISO/TC - 5,
IEC/TC – 3,
ВКУПНО: 8
меѓународни
ТК,
односно 7
ИСРМ ТК

Отпочната постапка за набљудувачи
во CEN TC, CENELEC TC, ISO/TC,
IEC/TC
Дадени мислења, коментари по
однос на нацрт стандарди и
стандардизациски документи
Учество на седници на соодведните
комитети во европските и во
меѓународните тела за
стандардизација

ISO/TC 204 - Intelligent transport systems – ИСРМ
ТК 10
ISO/TC 46 WG2- Information and documentation ИСРМ ТК 16
IEC/TC 57 - Power systems management and
associated information exchange –
ИСРМ ТК 34
ISO/IEC JTC 1/SC 27 - IT Security techniques–
ИСРМ ТК 34
ISO/TC 260 - Human resource management –
ИСРМ ТК 42
IEC/TC 95 - Measuring relays and protection
equipment – ИСРМ ТК 32

/

/

/

/

/

/

ВКУПЕН БРОЈ НА ФОРМИРАНИ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ – 28
РЕАЛИЗИРАНО:
Следење на работа на ISO/TC, IEC/TC, CEN/TC, CENELEC/TC (100%)
Учество на седници на соодведните комитети во европските и во меѓународните тела
за стандардизација (100%)

2.2

Работа на технички комитети, работни групи и стручни одбори

Област општа стандардизација (бр. на технички секретари - 8)
Активност
Број на оддржани седници на ИСРМ ТК
Број на оддржани состаноци на ИСРМ ТК/РГ
Број на оддржани состаноци координатори на
ИСРМ ТК/РГ
Број на оддржани седници на СО/ОС

Реализација
23
0

Забелешка

0
/

не е формиран

Област од електротехника (бр. на технички секретари - 4)
Активност
Број на оддржани седници на ИСРМ ТК
Број на оддржани состаноци на ИСРМ ТК/РГ
Број на оддржани седници на СО/ЕИТТ

Реализација
16
/
/

Забелешка

не е формиран

* Анекс 2 – Преглед на одржани состаноци по ИСРМ ТК и СО
ВКУПЕН БРОЈ НА ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ ПО ИСРМ ТК – 39
РЕАЛИЗИРАНО:
Број на одржани состаноци 39 што е доволно да се оствари бараната цел. Со
воведување на новата електронска платформа за состаноци состаноците се
одржуваат претежно електронски

5

ЦЕЛ 3 – МЕЃУНАРОДНА И БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
Активност

Реализација

Забелешка

Учество во работата на меѓународните и
европските тела за стандардизација

•

•

учество на Генерални и вонредни
Собранија на ISO, IEC, CEN, CENELEC и
ETSI како и на меѓународни и европски
тела за квалитет

учество на Балканска конференција за
стандардизација

учество на развојните комитети, техничките
бордови и други состаноци на управните
тела на меѓународните и европските тела за
стандардизација
ISO/DEVCO
ISO/COPOLCO
ISO/CASCO

4

1

- Учество на Балканска конференција
за стандардизација, Анталија,
Турција
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- Учество на постојаниот делегат од
ИСРМ во техничкиот одбор на
CENELEC на 157ма седница на
техничкиот одбор на CENELEC и
заедничка седница на техничките
одбори на CEN и CENELEC, во
периодот (26-28).09.2017 година, во
Даблин, Република Ирска.
- Учество на членот (постојаниот
делегат) од ИСРМ во техничкиот
одбор на CEN на 82-та Седница на
CEN/BT техничкиот одбор и
заедничка седница на техничките
одбори на CEN и CENELEC, во
периодот (27-28).09.2017 година, во
Даблин, Република Ирска.
- Учество на ISO/DEVCO на еден
преставник во месец септември во
Берлин, Германија
Платена е дел од членарина за ISO,
CEN и CENELEC за 2017 година,
додека за IEC не е платен целиот
износ. Вкупно неисплатен долг од
4.247.318,00 денари за членарина за
2017 година

• плаќање на членарини во ISO, IEC, CEN и
CENELEC како и на меѓународни и
европски тела за квалитет
Билатерална соработка со странски
национални тела за стандардадизација и
други институции
• одржување на состаноци за подготовка и
потпишување на спогодбите за соработка;
• потпишување на спогодби за соработка со
националните тела од соседните земји и
земјите од Европската унија;

- Учество на еден вработен на
CSC/SPC состанок – ISO одржан во
Женева, Швајцарија, февруари
2017 година
- Учество на состанок на управен
CENELEC, Леувен, Белгија; мај
2017, 1 лице
- Учество на еден вработен на
Вонредно собрание на
CENELEC/CA 20-21.11.2017 година,
Брисел, Белгија
- Учество на еден вработен на
седница на Управниот Одбор на
ISO, Берлин, Германија

/
/

РЕАЛИЗИРАНО:
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Учество на Генералните Собранија на ISO, IEC, CEN, CENELEC – 3 ( 75%)
Учество на Балканска конференција за стандардизација – 1 (100%)

Учество на развојните комитети, техничките бордови и други состаноци на управните
тела на меѓународните и европските тела за стандардизација 3 (100%)
Платен е дел од членарина кон CEN, CENELEC, ISO, IEC). Вкупно неисплатен долг од
4.247.318,00 денари за членарина за 2017 година (околу 20%)

ЦЕЛ 4 - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДОБРОВОЛЕН СИСТЕМ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Реализирани активности:
Соработка со министерствата, органите во состав на министерствата и другите тела
формирани од Владата на Република Македонија:

▪

Членство во Работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на
правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за
членство во Европската Унија

▪

Учество во проектот “Учиме од бизнис заедницата” – проект на Владата на Република
Македонија

▪
▪

Учество на два Поткомитета за трговија, индустрија, царина и оданочување

▪
▪

Учество на претставници на ИСРМ во работни групи за подготовка на законски и
подзаконски акти
Измена и дополнување на постојаната законска и подзаконска рамка и донесување на
нови интерни акти за работа на ИСРМ
Соработка со стопански комори, јавни институции, здруженија на потрошувачи и други
институции

▪

Соработка со Индустријата

▪

Учество во работата на Работна група за подготовка на Правилник од областа на
Опрема и заштитни системи наменети за употреба во потенцијално експлозивни
атмосфери – ATEX, согласно Директивата 2014/34 EU
Учество во работата на Работна група за подготовка на Закон за градежни производи
согласно Регулатива 305/2011EU

▪

РЕАЛИЗИРАНО: 100%
Соработка со други друштва:
▪ На 6.10.2017 година во сесијата посветена на Бетонските конструкции во рамите на 17
Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори, од 4-7.10 2017 во Охрид, гостуваше
експертот Аљоша Шајна од ЗАГ Љубљана. Експертот е и претседател на техничкиот
комитет за бетон при Институт за стандардизација на Словенија. Излагањето на
експертот беше во организација на ИСРМ ТК 25, на ДГКМ и спонзорство на
Цементарница ТИТАН Скопје. На сесијата беше присутен и Техничкиот комитет ИСРМ
ТК 25;
▪ На 7.10.2017 година на тркалезната маса посветена на Регулативата и стандардите во
рамите на 17 Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори, од 4-7.10.2017 во
Охрид, вработен од ИСРМ, имаше излагање за Законот и стандардите за градежни
производи;
▪ Состаноци за Еврокодовите со Управата за хидрометролошки работи – Скопје;
▪

Состаноци со Комората за овластени архитекти и инженери – Скопје;

▪

Состаноци со Рударско геолошкиот факултет од Штип на тема Еврокодови;

▪

Состаноци со ИЗИИС од Скопје на тема Еврокодови;

РЕАЛИЗИРАНО: 100%
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ЦЕЛ 5 – ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАДРОВСКИОТ КАПАЦИТЕТ НА ИСРМ
Еден вработен е пензиониран во 2017.
Вкупниот број на вработени во ИСРМ е 24.

ЦЕЛ 6 – ОБУКА, СЕМИНАРИ
Реализирани активности:
−

Учество на еден вработен на обука „Менаџирање на ЕУ фондови од 8-9 февруари
2017 година во СЕП;

−

Учество на 2 вработени на состаноци во Подгорица од 17-19 февруари 2017 година
на тема ИТ инфраструктурата на ИСМЕ и нивното полноправно членство во CEN и
CENELEC;

−

Учество на двајца вработени од Одделението за финансиски прашање на
советување за годишна сметка и финансиски извештаи за 2016 година, во
Сандански, Р. Бугарија 02-05 февруари 2017 година, Интерхотел, организирано од
страна на "Проагенс " Скопје;

−

Учество на еден вработен на обука за обучувачи за ЕУ политики од 22-23 февруари
2017 година во СЕП;

−

Учество на 3 вработени на состанок во Белград на 22 март 2017 година со IPA
експерт за сертификација за понатамошни активности поврзани со сертификација;

−

Учество на еден вработен на Oбука за обучувачи на тема „Practical Guide to contract
procedures for EU external actions- PRAG", од 18-19 април 2017 година во СЕП;

−

Учество на еден вработен на Конференција на тема „Добри практики од земјите
членки на ЕУ во испорака на обуки, на 27 Април 2017 година во СЕП;

−

Учество на еден вработен на конференција “Новите модели на HVAC системите и
енергетската ефикасност на системите за климатизација” од 17-19 Мај 2017 година во
Драч, Албанија;

−

Учество на двајца вработени на две работилници WS 12 на проектот Инфраструктура
за квалитет во Подгорица во периодот 05-07 јуни и 07-09 јуни 2017 година;

−

Учество на еден вработен од Одделението за финансиски прашање од 21-24 јуни
2017 година на Советување за Примена на прописите за сметководтсво и
сметководтсвеното работење во праксата и другите правно економски прописи преку
"Македонија Биро" во хотел Дрим, Струга;

−

Учество на тројца вработени на Работна посета на БСЦ Информативен Центар за
бизнис стандардизација и сертификација – Нови Сад, Србија, од 17ти до 19ти Јули
2017 година;

−

Учество на двајца вработени на обука за работење во системот ХРМИС организиран
од Министерство за информатичко општество и администрација, Агенција за
администрација, 21 септември 2017 година;

−

Учество на еден вработен од Одделението за финансиски прашање на 28 септември
2017 година на Работилница одржана во Клуб на пратеници-Скопје под наслов
Подготвување на стратешки планови на секторите,

−

Учество на двајца вработени на 28 септември 2017 година, во хотел „Холидеј Инн„ во
Скопје на работилница организирана од Комисијата за заштита на правото за
слободен пристап до информациите од јавен карактер со Мисијата на ОБСЕ во
Скопје на тема: “Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер –
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досегашни искуства од примената на Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер“;
−

Учество на еден вработен на регионална работилница во организација на ISO за
стандардот ISO 37001 Anti-bribery management systems Requirements with guidance for
use, во периодот од 23 Октомври до 25 Октомври 2017 година;

−

Учество на двајца вработени на две работилници на проектот Инфраструктура за
квалитет, во Белград: работилница, WS13: EEE – Standardization focus, која се
однесува на стандардизацијата во областа на ЕЕЕ, односно директивите LVD и EMC,
во периодот (31.10-02.11), 2017 година; работилница, WS7: CPR – Standardization
focus, која се однесува на стандардизацијата во областа на градежништво, во
периодот (30.10-01.11), 2017 година;

−

Учество на еден вработен од Одделението за финансиски прашања од 08-10
ноември 2017 година на Советување за Измена и дополнување на Законот за плата
на РМ, Примена на системот за "REVERSE CHAREGE" од Законот за ДДВ, Отпис на
средства, организирано преку "Про Агенс"-Скопје, хотел Мона-Златибор, Република
Србија (КУП1-Континуирано професионално усовршување );

−

Учество на еден вработен на регионална работилница во организација на ISO во
Ташкент - Узбекистан (13-16 ноември 2017 година) на тема: Развивање на
национални стратегии за стандардизација, во периодот од 11 ноември до 17 ноември
2017 година;

−

Учество на двајца вработени на XIV Состанок на Поткомитет за трговија, индустрија,
царина и оданочување ПТИЦО, 22-24 ноември 2017 година, Брисел, Белгија;

−

Учество на еден вработен од Одделението за финансиски прашања од 27-28
ноември 2017 година на советување за Законот за вршење на сметководствени
работи, Законот за платен промет, Боледување-Права и обврски на работникот и
работодавачот, Правилник за сметководствени политики (КПУ2). Организаирана
КПУ2 обука од Рафајловски Конслатинг-Скопје, хотел Холидеј Ин;

−

Учество на еден вработен на 27-та годишна сесија на работната група за регулаторна
соработка и политики за стандардизација, 28-30 ноември 2017 година, Женева,
Швајцарија

−

Учество на еден вработен од Одделението за финансиски прашања на 01.12.2017
година на Работилницата одржана во Клуб на пратеници-Скопје под наслов
Генерички обуки од областа на стратешкото планирање од четвртиот квартал за
2017 година;

−

Учество на 7 вработени на работилница за стратешко планирање во Клуб на
пратеници Скопје, на 01.12.2017 година.

ВКУПНИОТ БРОЈ НА РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ, СЕМИНАРИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ–
ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 23.
РЕАЛИЗАЦИЈА: 100%

ЦЕЛ 7 – ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ
Реализирани активности:

- Редовно ажурирање на базата на податоци на ИСРМ.
▪
▪

Реализирано: 100% во делот на одржување на хардверската опрема,софтверските
програми, интернет страницата и базата на податоци
Во рамките на проектот ИПА 2012 е набавена компјутерска опрема и лиценцирани
софтвери за вкупно 20 компјутери и лаптопи како и друга техничка опрема за
потребите на ИСРМ. Направена е нова веб страна и апликација која ја придружува
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истата за потребата на Секторот за сертификација во ИСРМ и истите се во тест
период.

ЦЕЛ 8 – ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ
Реализирани активности:
- Редовно неделно ажурирање на Веб страната на ИСРМ;
- Изработка на месечен Огласник на усвоени стандарди, повлечени стандарди, нови
проекти, како и стандарди на јавна расправа;
- Давање информации од областа на стандардизацијата на сите заинтересирани
страни;
- Оддржани неколку пресови на телевизии, радија и давани интревјуа на печатени
медиуми.
СТО/TБT Информативно тело:
- Во координација со Министерството за економија - давање на информации во врска
со важечки прописи во Република Македонија по барања пристигнати надвор од
Република Македонија.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 9 – НОТИФИКАЦИИ
Реализирани активности:
Постапката на известување, Национална имплементација на усвоените CEN/CENELEC и
ETSI стандарди се реализира во континуитет. Исто така Нотифицирани се и македонски
национални стандарди кон ЦЕФТА земјите.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 10 – ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА И ДИСТРИБУЦИЈА НА СТАНДАРДИ,
СТАНДАРДИЗАЦИСКИ ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИИ
Реализирани активности:
1. Продажба на стандардите и стандардизациските документи за периодот јануари декември 2017 година:
- Во текот на периодот Јануари - Декември 2017 година за продажба на
стандарди фактуриран е износ од 1.098.225,00 МКД.
- Фактури се направени за вкупно 1284 стандарди (МКС, ISO, DIN и ASTM);
2. Ажурирање на базата на податоци за:
меѓународните и европските стандарди и стандардизациски документи во
електронска форма;
- македонски стандарди и стандардизациски документи и ажурирање на базата
на податоци за повлечени македонски стандарди;
Комуникација со странки и давање информации во врска со македонските, европските
и меѓународните стандарди и стандардизациски документи и пребарување во базите
на податоци на ИСРМ, ISO, IEC, CEN, CENELEC и ETSI.
-

3. Со подршка на проектот IPA публикувани се три брошури на следниви теми:
Запознавање со работата на ИСРМ, Стандарди за безбедност на храна и амбалажа на
храна и Стандарди и „СЕ„ означување на врати и прозорци.
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ЦЕЛ 11 – ОБУКИ ОДДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ИСРМ
Реализирани активности:
▪ Реализирани обуки преку ИПА проект:
−

Учество на 22 вработени во ИСРМ и надворешни експерти на Обука за EN ISO
9001:2015, 24-25 јануари 2017 година, Сала за состаноци во Министерство за
економија Скопје;

−

Учество на 10 вработени од ИСРМ на обука за IRCA аудитори 27, 28, 30, 31 јануари –
01 февруари 2017 година, Хотел Александар Палас Скопје;

−

Учество на 13 вработени во ИСРМ и надворешни експерти на Обука за EN ISO/IEC
17021-1:2015, 02-03 февруари 2017 година, Сала за состаноци во Министерство за
економија Скопје;

−

Учество на 11 вработени во ИСРМ на Обука за ,,Management skills,, 03-04 март 2017
година, Хотел Епинал Битола;

−

Семинар за ,, Безбедност на храна и пакување на храна,, 8 мај 2017 година, Хотел
Гранд Плаза Скопје;

−

Семинар за врати и прозори и CE означување, 9 мај 2017 година, Хотел Гранд Плаза
Скопје;

−

Семинар за ,,Безбедност на храна и пакување на храна,, 11 мај 2017 година, Хотел
Епинал Битола;

−

Семинар за врати и прозори и CE означување, 12 мај 2017 година, Хотел Епинал
Битола,

▪ Реализирана обука преку TAIEX
- “Raising awareness of SME’s on intellectual and enforcement of industrial property rights
through the use of standards”во период од 30-31 март 2017 година.хотел Арка, Скопје.

▪ Реализирани предавања, обуки, тренинзи и промоции
-

Oдржани едукативни работилници во текот на месец Април и Мај 2017 година, во
организација на ИСРМ со Стопанска комора на Македонија - Групацијата за агрегат,
асфалт и бетон и Телата за сертификација во РМ на тема: Обврски на
производителите на агрегат согласно Законот за градежните производи и
хармонизираните стандарди.
Одржани се следните работилници:
• на 05.04.2017 во Стопанска комора на Македонија во Скопје, беа присутни
Концесионери на каменоломи од РМ;
• на 24.04.2017 во Струмица, Хотел Тивериопол, беа присутни Концесионери на
каменоломи од регион на Струмица, Валандово;
• на 11.05.2017 во Струга, Хотел Дрим, беа присутни Концесионери на
кемноломи од регион на Струга, Охрид и Битола;
• на 18.05.2017 во Гостивар, ЕЛЕМ, беа присутни Концесионери на каменоломи
од регионот на Тетово, Гостивар и Кичево;
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• на 31.05.2017 во Кавадарци, Кожувчанка, беа присутни Концесионери од
велешки, прилепски и битолски регион.
• Одржано предавање од страна на еден вработен на студенти по предметот
Технички стандарди и регулатива на тема „Стандарди и стандардизација во
областа на електротехниката“, на Факултетот за електротехника и
информациски технологии – ФЕИТ на 25.10.2017 година;
• Извршена е кратка презентација за стандардизација пред студентите на
Факултетот за земјоделски науки и храна, Октомври 2017 година;
• Семинар одржан на 13 декември 2017 година во просториите на ИЗИИС, а во
организација на Македонското здружение за лифтови. Тема на семинарот
беше Главните промени воведени со стандардот MKC EN 81-20: 2014.
Вработен од ИСРМ ги запозна присутните со новините поврзани со
стандардите од лифтовската дејност, сегашните и идни активности на ИСРМ
ТК 6 и врската на стандaрдите и легислативата од аспект на нивна примена и
цитирање во Службен весник;
• Во соработка со Сојуз на Стопански комори на РМ одржан тренинг за бенфити
од употреба на стандарди и продажба на стандарди пред заинтересирани
страни заедно со МАНАСКОВ енерги;
• Работен состанок со МЕПСО АД и организирана обука за употреба на
стандарди и електронска продажба на стандарди;
• Работен состанок со ЕЛЕМ АД и организирана обука за употреба на стандарди
и електронска продажба на стандарди;
• Работен состанок со Рударски факултет во Штип и организирана обука за
употреба на стандарди и електронска продажба на стандарди;
• Работен состанок со Машински факултет во Скопје и организирана обука за
употреба на стандарди и електронска продажба на стандарди.
• Работен состанок со Електро факултет во Скопје и организирана обука за
употреба на стандарди и електронска продажба на стандарди.
Реализирано: 100% во однос на организација на обуки за стандардите за системи за
менаџмент со квалитет и обуки и советувања од областа на стандардизација и
активности поврзани со неа и електронско работење.

ЦЕЛ 12 – СЕРТИФИКАЦИЈА
Реализирани активности:
Спроведена е една надзорна проверка и продолжени се сертификати за воведен систем за
менаџмент со квалитетот согласно стандрадот ISO 9001:2008.
Преку ИПА Проект, се спроведува активност која се однесува на подобрување на
сертификацискиот процес согласно стандардот Системи за менаџмент со квалитет –
Барања (ISO 9001:2015) и EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Оцена на сообразност – Барања за
телата кои обезбедуваат проверка и сертификација на системи за управување - Дел 1:
Барања.
Изработка на документи за сертификација, ревизија на постоечките и изработка на нови.
Страната за сертификација пробно е пуштена http://cmis.isrm.gov.mk/. Направени се проби
за работењето на апликацијата и корекции на истата во делот за доставување на податоци
од страна на лица кои сакаат да се вклучат во процесот на сертификација (проверувачи и
експерти). Овие корекции се направени во делот на аплицирање.
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ЦЕЛ 13-АКТИВНОСТИ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА и
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
Реализирани активности:
Одделение за финансиски прашања

−

Изготвен финансискиот план за 2017 година;

−

Изготвен План за јавни набавки за 2017 година;

−

Завршна сметка за 2016 година поднесена до УЈПРМ, МЕ, Државен завод за
ревизија, Централен регистар на РМ;

−

Предлог Буџет за 2018-2020 година;

−

Ребаланс на Буџет за 2017 година;

−

Исплата на членарина на меѓународни и европски тела за стандардизација за 2016 и
за 2017 година;

−

Пренамена на средства за членарина, клима уреди за 2017 година;

−

Учество во изготвување на Програма за работа за 2017 година во делот за финансии;

−

Изготвен Годишен финасиски план и квартални планови за 2017 година;

−

Отварање на три донаторски сметки 785 12, 785 27 и 785 31;

−

Изготвени извештаи за достасани неизмирени обврски за 2017 година;

−

Квартални извештаи за состојбата на средствата до централната влада за
побарувања и обврски (прв и втор квартал 2017 год.);

−

Годишен финансиски извештај за активности поврзани со воспоствување и развој на
финансиското управување и контрола за 2016 година;

−

Пренамена на средства за отпремнина за пензионирање на вработен за 2017 година;

−

Усогласување на платите на вработените на ИСРМ согласно
администрација. Добиена согласност од МФ за усогласување.

−

Тековни активности

Законот

за

Одделение за правни и општи работи и човечки ресурси
Постапување по тековно добиени предмети-изработка на дописи, информации до Влада,
министерства, Народен правобранител на Република Македонија, др. државни органи и
институции, изработка на Правилник за систематизација на работите и задачите на ИСРМ и
Правилник за организација и работа, изработка на Правилник за изменување на Правилник
за систематизација на работите и задачите на ИСРМ, нивно доставување во МИОА и нивно
одобрување, изработка на нови решенија за работни места на вработените, формирање на
комисии, изработка на месечни извештаи за редовност, изработка на ексел табели за
приватни излегувања, решенија за одбивање од плата поради пречекорување на дозволени
минути, решенија за годишен одмор за 2017 година, платен одмор и други права од работен
однос, за формирање на комисии, работни групи, пријави, промени за вработените во
Фондот за здравствено осигурување, изработка на одлуки и договори за јавни набавки,
други договори за консултантски услуги, изработка на одлуки од работата на Советот на
ИСРМ, пензионирање на една вработена, изработка на архивски акти за 2018 година и
нивно доставување во Државен Архив на Република Македонија за добивање на согласност,
спроведување на дисциплинска постапка за вработена, учество на состаноци во
Министерство за економија.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%

13

ЦЕЛ 14 – ПРОЕКТИ
▪ TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European
Commmission)
▪ IPA Проект – Преку овој проект реализирани се два договори
-

Првиот договор за услуги се однесува за ,,Техничка помош за јакнење на
капацитетите на ИСРМ,, Согласно целите кои беа зададени, истите сите се
реализирани до завршување на договорот на 22 јуни 2017 година;

-

Вториот договор со краен рок 04 јули 2017 год, се однесува за ,,Набавка на опрема за
ИСРМ,,. Целата опрема е монтирана, инсталирана и пуштена во функција, направена
е миграција на постоечкиот веб сервер, миграција на серверот за принтање,
инсталирање на backup серверот, инсталирање на конференциски систем,
инсталирање и конфигурирање на опремата за користење (компјутери, лаптопи,
копир машина, интерактивна табла, ТВ систем, прожектор, ЦД принтер), тестирање
на опремата, односно реализирани се сите услови од договорот.

РЕАЛИЗИРАНО: 100%
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