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ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ИСРМ ВО 2017 ГОДИНА

На XIII – та Седница на Собранието на Институтот за стандардизација на Република
Mакедонија одржана на 22 март 2016 година избран е Советот на ИСРМ.
Советот на ИСРМ се состои од следните членови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Г-дин Леко Ристовски, МЕПСО АД, Претседател на Совет на ИСРМ
Г-дин Ангелчо Трајановски, Министерство за здравство, Заменик претседател
Г-дин Велибор Ивановски, Раде Кончар Контактори и релеи ДОО
Г-дин Златко Соколоски, Микросам АД-Прилеп
Г-ѓа Кристина Сотировска, Министерство за финансии
Г-дин Михајло Евросимовски, Сојуз на стопански комори на Македонија
Проф.д-р Јадранка Блажевска Гилев, Технолошко металуршки факултет
Г-дин Тоде Темов, ИСРМ

Во текот на 2017 година, Советот на ИСРМ одржа 14 седници, и тоа:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

11 - та седница на 10 јануари 2017 година,
12 - та седница на 28 февруари 2017 година,
13 - та седница на 29 март 2017 година,
14 - та седница на 24 април 2017 година,
15 - та седница на 04 мај 2017 година,
16 - та седница на 22 мај 2017 година,
17 - та седница 12 јуни 2017 година,
18 - та седница на 03 јули 2017 година,
19 - та седница на 24 август 2017 година,
20 - та седница на 28 септември 2017 година,
21 - та седница на 19 октомври 2017 година,
22 - та седница на 16 ноември 2017 година,
23 - та седница на 04 декември 2017 година,
24 - та седница на 11 декември 2017 година.

На одржаните седници Советот на ИСРМ работеше и одлучуваше полноправно, во
присуство на мнозинство на членовите и исполнување на потребниот кворум.
Поединечните одсуства од седниците беа благовремено најaвени.
Главните активности на Советот на ИСРМ во 2017 година се следните:
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1. Формирање и работа на Технички работни тела на ИСРМ
1.1. Одлуки за измена и дополнување на Одлуки за формирање на
Tехнички комитети на ИСРМ
Одлуките за измена и дополнување на Одлуките за формирање на Tехнички комитети
на ИСРМ главно се однесуваа на промена и дополнување на членови на комитет и
промена на технички секретари, делокруг на работа, нови членови на комитети и
престанок на членство.
Одлуки донесени на 11-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 32 - Електроенергетика и електроенергетски постројки - Промена на
технички секретар
ИСРМ ТК 35 - Испитување без разрушување, заварување и сродни постапки Промена на технички секретар
Одлуки донесени на 13-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 2 - Електронски комуникации - Престанок на членство
ИСРМ ТК 8 - Системи и опрема за топлинска заштита и заштита од пожар кај
градежни објекти - Проширување на делокруг и престанок на членство
ИСРМ ТК 11 - Геотехника - Нов член
ИСРМ ТК 34 - Информациски и комуникациски технологиии - Престанок на
членство
Одлуки донесени на 14-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 10 - Друмски возила, трактори и механизација - Промена на член
ИСРМ ТК 10 - Друмски возила, трактори и механизација - Нов член
ИСРМ ТК 25 – Бетон, производи од бетон и ѕидарија - Престанок на членство
Одлуки донесени на 17-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 1 – Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во
потенцијално експлозивни атмосфери – Престанок за членство
Одлуки донесени на 19-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 9 - Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици - Нов член
ИСРМ ТК 34 - Информациски и комуникациски технологии - Престанок на членство
ИСРМ ТК 34 - Информациски и комуникациски технологии - Реизбор на
претседател
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Одлуки донесени на 20-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 7 - Нафтени производии средства за подмачкување - Промена на член
ИСРМ ТК 7 - Нафтени производии средства за подмачкување - Промена на член
ИСРМ ТК 9 - Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици - Престанок на
членство
ИСРМ ТК 9 - Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици - Престанок на
членство
ИСРМ ТК 25 - Бетон, производи од бетон и ѕидарија - Промена на член
Одлуки донесени на 21-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 21 - Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли - Нов член

1.2. Одлуки за формирање и укинување на работни групи:
Во текот на 2017 година, Советот на ИСРМ ги донесе следниве одлуки во врска со
работните групи во ИСРМ:
-

Одлука за формирање на работна група – ИСРМ ТК 11/РГ 1 - Битуменски
емулзии - Национални документи (14 Седница)

1.3. Иницијативи за подготовка и усвојување на изворни македонски
стандарди
Во врска со подготовката и усвојувањето на изворни македонски стандарди, Советот
на ИСРМ донесе:
-

Одлука за усвојување на информација за иницијатива за подготовка на
македонски изворен стандард од делокругот на ИСРМ ТК 11 (12 Седница)

Во текот на 2017 година Советот на ИСРМ донесе вкупно: 19 Одлуки за
измена и дополнување на Одлуките за формирање на технички комитети
ИСРМ ТК; 1 Одлука за формирање на работна група ИСРМ ТК/РГ и 1 Одлука за
усвојување на информација за иницијатива за подготовка на македонски
изворен стандард.

2. Донесени Одлуки и Заклучоци
за предлог за усвојување на
меѓународни и европски стандарди и стандардизациски документи како
македонски стандарди и стандардизациски документи со метод на
индосирање и препечатување и предлог за повлекување на македонски
стандарди
-

-

Одлука за предлог за усвојување на меѓународни и европски стандарди и
стандардизациски документи како македонски со метод на индосирање и/или
препечатување бр. 02-20/6 од 03.02.2017 година (11 седница)
Одлука за предлог за повлекување на македонски стандарди и
стандардизациски документи бр. 02-20/5 од 03.02.2017 година (11 седница)
Заклучок со кој се одобрува и прифаќа информацијата за напредокот за
усвојување на меѓународни и европски стандарди и стандардизациски
документи и за повлекување на македонски стандарди од програмата за работа
на ИСРМ за 2016 година во области каде нема формирано технички комитети
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во периодот од јануари до декември 2016 година (усвоени 800 европски и
меѓународни стандарди и стандардизациски документи, 43 амандмани и 27
коригендуми со метод на индосирање и/или препечатување од областа на
општа и електротехничка стандардизација и повлечени се 537 македонски
неприменливи стандарди и стандардизациски документи, 38 амандмани и 23
коригендуми од областа на општа и електротехничка стандардизација). (11
седница)

Советот на ИСРМ во периодот од јануари до декември 2017 година усвои
вкупно 821 европски и меѓународни стандарди и стандардизациски документи,
58 амандмани и 45 коригендуми со метод на индосирање и/или препечатување
од областа на општа и електротехничка стандардизација. Во текот на 2017
година повлечени се 556 македонски неприменливи стандарди и
стандардизациски документи, 40 амандмани и 23 коригендуми од областа на
општа и електротехничка стандардизација. Истите се објавени во
месечните Огласници на ИСРМ.

3. Донесени Одлуки и Заклучоци во функција на работата на ИСРМ:
-

-

-

-

-

Одлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки во 2017 година на
Институтот за стандардизација на Република Македонија (11 Седница)
Одлука за донесување на финансискиот план за користење и распоредување
на средствата за вршење на редовната дејност на ИСРМ за 2017 година за
вршење на редовните функции на сметка за сопствени приходи (12 Седница)
Одлука за донесување на финансискиот план за користење и распоредување
на средствата за вршење на редовната дејност на ИСРМ за 2017 година за
вршење на редовните функции на буџетската сметка (12 Седница)
Одлука за усвојување на годишниот извештај за потрошени средства од
буџетот на Република Македонија за 2016 година (12 Седница)
Одлука за определување на висина на членарината за членките на Институтот
за стандардизација на Република Македонија за 2017 година (12 Седница)
Одлука за одобрување на средства за користење за репрезентација за посебни
намени - Годишно Собрание на ИСРМ (12 Седница)
Заклучок за усвојување на информацијата за членките на ИСРМ кои не ја
платиле членарината за 2016 година (13 Седница)
Заклучок со кој Советот на ИСРМ не определи попуст на цената на
македонскиот стандард МКС EN 14351-1:2006+A2:2016 за семинар организиран
од ИПА проект (15 Седница)
Заклучок за поднесување на предлог на Собранието на ИСРМ за исклучување
на членките на ИСРМ кои ја немаат подмирено годишната членарина за 2016
година до одржување на седницата на Собранието на ИСРМ (16 Седница)
Одлука за дополнување на Планот за јавни набавки на Институтот за
стандардизација на Република Македонија за 2017 година за набавка на два
клима уреди (инвертори) за потребите на ИСРМ со вредност до 150.000 денари
(18 Седница)

-

-

Заклучок за усвојување на предлогот за ангажирање на ИТ компанија за
потребите на Институтот за стандардизација на Република Македонија со
вредност до 150.000 денари во рок од една година (18 Седница)
Одлука за дополнување на планот за јавни набавки на Институтот за
стандардизација на Република Македонија за 2017 година (18 Седница)
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-

Заклучок за неможност да се отпочне постапката за избор на директор на
ИСРМ поради постоење на правни пречки т.е поради локалните избори (20
Седница)

-

Одлука за објавување на јавен оглас за избор на директор на Институтот за
стандардизација на Република Македонија (22 Седница)
Заклучок со кој Советот на ИСРМ констатира дека ќе започне постапка за
свикување на Вонредно собрание на ИСРМ (23 Седница)

-

Заклучок со кој се задолжува правната служба во ИСРМ да подготви мислење
по однос на дописот од Владата на Република Македонија за сторнирање на
објавениот оглас за директор и да достави писмена информација како
материјал за седница на Советот на ИСРМ (23 Седница)

-

Заклучок за одложување на точката од дневниот ред - именување на в.д.
директор на ИСРМ за следна седница на Советот на ИСРМ (23 седница)
Одлука за именување на м-р Љупчо Давчев за в.д. директор на Институтот за
стандардизација на Република Македонија до изборот на нов директор (24

-

Седница)

-

Одлука за сторнирање на објавениот оглас за директор на ИСРМ со која
Советот на ИСРМ постапи согласно дописот од Владата на Република
Македонија бр. 24-7491/1 од 27.11.2017 година (24 Седница)

4. Усвоени Извештаи и Програми за работа на ИСРМ
Во текот на 2017 година Советот на ИСРМ донесе:
- Одлука за Усвојување на Извештај за работа на Институтот за стандардизација
на Република Македонија во 2016 година (12 седница)
Одлука за усвојување на предлог Извештај за работа на Советот на ИСРМ за
2016 година (14 седница)
- Одлука за Усвојување на Извештај за работа на Институтот за стандардизација
на Република Македонија за периодот од јануари – јуни 2017 (20 седница)
Работата на Советот на ИСРМ во текот на 2017 година се карактеризираше со
мирна и работна атмосфера, често пати со поопширни конструктивни дискусии и
усогласени ставови и мислења. Најголем број од одлуките се донесени со консензус, а
еден многу мал дел со мнозинско гласање.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ИСРМ
Леко Ристовски

Изработил: м-р Виолета Шареска-Ѓаковска

5

