Врз основа на член 10, a во врска со член 6 од Законот за стандардизација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 54/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: основачот),
основа Институт за стандардизација на Република Македонија како посебна јавна установа (во натамошниот текст: Институт).
Член 2
Институтот работи под име „Институт за стандардизација на Република Македонија“ Скопје.
Скратено име: ИСРМ - Скопје.
Во надворешно-трговскиот промет Институтот ќе го употребува следното име:
Standardization Instsitute of the Republic of Macedonia - Skopje.
Седиштето на Институтот е во Скопје, на ул. „Самоилова“ бр. 10.
Член 3
Институтот ги врши следните работи и задачи:
1. подготвување и усвојување на македонските стандарди и други стандардизациони
документи кои ја сочинуваат македонската национална стандардизација;
2. водење регистар на македонските стандарди;
3. претставување на интересите на македонската национална стандардизација во меѓународните, европските и регионалните организации како и организациите за стандардизација во други земји;
4. прибирање на меѓународни, европски стандарди и стандардизациони документи, воспоставување и одржување на нивна база на податоци, како и стандарди и стандардизациони документи на други национални стандардизации;
5. обезбедување на информации за заинтересираните страни од базата на податоци;
6. издавање гласило во кое се содржани информации за отпочнувањето и текот на постапката за подготвување и усвојување на стандарди и стандардизациони документи на
македонската национална стандардизација, како и информации за меѓународните и европските стандарди и стандардизациони документи;
7. издавање и продажба на стандарди и други стандардизациони документи на македонската национална стандардизација, како и продажба на меѓународни, европски и други
стандарди и стандардизациони документи;
8. промовирање на примената на македонските стандарди;
9. учество во работата на меѓународни и регионални тела за стандардизација;
10. продажба на стандарди и стандардизациони документи врз основа на договори и
членства во меѓународни, регионални организации и други странски тела за стандардизација;
11. се грижи за извршување на обврските од областа на стандардизацијата кои произлегуваат од ратификуваните меѓународни договори кои ги склучила Република Македонија;
12. врши и други работи и задачи во врска со спроведувањето на Законот за стандардизација и други закони.
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Напред наведените работи и задачи согласно Одлуката за националната класификација на
дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/98), се опфатени во следните
групи на дејности:
- 22.15 - Друга издавачка дејност
- 51.70 - Друга трговија на големо
- 52.47 - Трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување
- 52.48 - Друга трговија на мало во специјализирани продавници
- 52.61 - Трговија на мало преку пошта
- 72.30 - Обработка на податоци
- 72.40 - Бази на податоци
- 73 - Истражување и развој
- 74.13 - Истражување на пазарот и јавното мислење
- 74.14 - Деловни и менаџмент консултантски активности
- 74.20/3 - Инженеринг
- 74.20/5 - Други технички активности
- 74.30 - Техничко испитување и анализа
- 74.40 - Реклама и пропаганда
- 74.84 - Други деловни активности, неспомнати на друго место
- 91.12 - Активности на струковните здруженија.
Член 4
Средствата за основање на Институтот во износ од 3.090.000 денари се обезбедуваат од
Буџетот на Република Македонија, раздел 10001 - Министерство за економија.
Член 5
Висината на средствата за финансирање на работата на Институтот од Буџетот на Република Македонија се определува со финансискиот план на Институтот.
Институтот обезбедува средства за финансирање и од други извори преку:
- членарината што ја плаќаат членовите;
- продажба на македонски стандарди и стандардизациони документи и гласило на Институтот;
- продажба на меѓународни стандарди и стандардизациони документи и информации
врз основа на договори и членства во меѓународни организации;
- услуги, обука, семинари и друго;
- авторски права, подароци, донации од земјата и странство; и
- други извори во согласност со Закон.
Член 6
Органи на Институтот се: Собрание; Совет; Одбор за контрола на материјално-финансиското работење и Директор.
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на Институтот,
правата и обврските на членовите на Институтот, начинот на распределбата на средствата,
како и други прашања во врска со остварувањето на дејноста на Институтот ќе се уредат
со Статутот на Институтот.
Член 7
Статутот на Институтот ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.
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Член 8
За вршител на должноста директор се именува Михаил Ежов, дипл.инж.
Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Институтот
во Трговскиот регистар и други активности потребни за почеток на работа на Институтот.
Член 9
Основачот е одговорен за обврските на Институтот до висината на средствата, кои се
предвидени во пресметката на основачот за извршување на годишната програма за работа
согласно член 20 од Законот за стандардизација.
Основачот не одговара за другите обврски на Институтот.
Член 10
Институтот во правниот промет настапува самостојно, а за преземените обврски со трети лица одговара со целиот свој имот.
Член 11
До обезбедување на потребни простории за работа Институтот ќе ги користи просториите на ул. „Самоилова“ бр. 10 во Скопје, кои сега ги користи како Одделение за стандардизација во Бирото за метрологија.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 23-1031/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
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