ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т АЈ З А Р АБ О Т А Н А И С Р М
(јануари – декември 2014 год.)

Скопје, декември 2014 год.

I. РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ИСРМ
1. Собрание на ИСРМ
Одржана е XI-та седница на Собранието на ИСРМ на 29 април 2014 година

1.1 Членство во ИСРМ
Вкупниот број на членки на ИСРМ изнесува 124.

2. Совет на ИСРМ
Во периодот од јануари – декември 2014 година, Советот на ИСРМ одржа одржа 13
седници.

3.Одборот за контрола на материјално-финансиско работење
Во периодот од јануари – декември 2014 година, Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење одржа 2 седници.

ΙΙ. ПРОГРАМСКИ ЦЕЛИ НА ИСРМ ВО 2014 ГОДИНА
Согласно Програмата за работа на ИСРМ за 2014 година во понатамошниот текст е
дадена шестмесечна 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 –
Назив на Директива
Радио и телекомуникациска терминална
опрема
Машини
Eлектротехничка опрема наменета за
работа
во определено напонско подрачје
Интероперабилност на железничкиот
систем
Безбедност на играчки
Градежни производи

Ознака

МКС

А

Кор

Вкупно

1999/5/EC
2006/42/EC

1
2

0
6

0
1

1
9

2006/95/EC

10

4

0

14

2008/57/EC
2009/48/EC
305/2011

4
0
12

0
0
0

3
1
0

7
1
12
1

Спроведување на мерки - Екодизајн и
означување на енергетска ефикасност Замрзнувачи
Опрема за лична заштита
Спроведување на мерки - Екодизајн и
означување на енергетска ефикасност Машини за перење алишта
Опрема и системи за заштита наменети
за употреба во потенцијално експлозивни
атмосфери
Опрема под притисок
Вкупно

643/2009
89/686/EEC

1
2

0
0

0
1

1
3

932/2012

1

0

0

1

94/9/EC
97/23/EC

1
1
35

0
0
10

0
0
6

1
1
51

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 2014 година
1.2

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

Ознака на
комитет

ИСРМ ТК 27
ИСРМ ТК 18

ИСРМ ТК 9

ИСРМ ТК 8

ИСРМ ТК 4
Вкупно

1.3

Назив на
комитет

Одобрен превод на
предходно усвоени
стандарди и
стандрдизациски
документи

Стандарди и
стндардизациски документи
усвоени со превод

МКС

МКТС

МКТИ

МКУ/
МК/
НА

МКС

МКТС

МКТИ

МКУ/
МК/
НА

Гасна техника и
опрема
Акредитација,
оцена на
сообразност и
метрологија.

5

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

6

0

2

0

0

Менаџмент со
квалитет,
животна средина
и ризици.
Системи и
опрема за
топлинска
заштита и
заштита од
пожар кај
градежни објекти.
Карактеристики
на отпад

1

1

0

1

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

13

1

0

7

3

2

0

0

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

494
222
218

934

2

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 2014: 1572
ОД КОИ 1385 СЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
ВКУПЕН БРОЈ ДО НОЕ. 2014: 26420
ОД КОИ 23698 СЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
Од вкупниот број на стандарди донесени од CEN-CENELEC, ИСРМ има усвоено 98,7%
од стандардите на CEN и 93,3 % од стандардите на CENELEC. Паралелно се
спроведува постапката на повлекување на конфликтните стандарди.
РЕАЛИЗИРАНО:
Околу 96%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.

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
Вкупниот број на формирани технички комитети изнесува 28.
Активност
ТК во постапка за формирање
Формирање на ИСРМ ТК/РГ

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

Реализација
/
/

CEN/TC – 13
CLC/TC – 2
ISO/TC – 8
IEC/TC – 1
ВКУПНО: 24
Европски/
меѓународни
ТК односно 14
ИСРМ ТК

Забелешка
/
/
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
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 insulationИСРМ ТК 8
ISO/TC 176 Quality management
and quality assurance
ИСРМ ТК 9
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 425 – Halal food
ИСРМ ТК 13
ISO/TC 46 - Information and
documentation-ИСРМ ТК 16
CEN/TC 230 – Water analysis ИСРМ ТК 17
CEN/TC 290 Dimensional and
geometrical products specification ИСРМ ТК 18
CLC/TC 17B - Low-voltage
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switchgear and controlgear – ИСРМ
ТК 21
CLC/TC 57 - Power systems
management and associated
information exchange–
ИСРМ ТК 34
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
CEN/TC 224 - Personal
identification, electronic signature
and cards and their related systems
and operations - ИСРМ ТК 34
IEC/TC 57 - Power systems
management and associated
information exchange –
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
ISO JTC 1/SC 27 - IT Security
techniques– ИСРМ ТК 34

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

/

/

/

/

2

Учество на двајца делегати на
третата седница на CEN/TC
425 – Halal food, октомври,
2014 во Сараево
Учество на двајца делегати на
EN 378 High Level Expert
Meeting
ти
ти
24 – 26 Септември 2014
во Прага, Чешка Република

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 – 7)
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
38
0

Забелешка

0
/

не е формиран

Област од електротехника (бр. на технички секретари -3)
Активност
Број на оддржани седници на ИСРМ ТК
Број на оддржани состаноци на ИСРМ ТК/РГ
Број на оддржани седници на СО/ЕИТТ

Реализација
2
0
/

Забелешка

не е формиран

* Анекс 2 е даден преглед на одржани состаноци по ИСРМ ТК и СО
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ВКУПЕН БРОЈ НА ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ ПО ИСРМ ТК – 40
РЕАЛИЗИРАНО:
Број на одржани состаноци 40 (95%) што е доволно да се оствари бараната цел. Со
воведување на новата електронска платформа за состаноци состаноците се
одржуваат претежно електронски

ЦЕЛ 3 – МЕЃУНАРОДНА И БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
Активност

Реализација

Забелешка

Учество во работата на меѓународните и
европските тела за стандардизација
CEN/CENELEC Генерално
собрание во Истанбул, 3 лица
2.
CEN Financial Committee во
Брисел,едно лице
3.
Учество на Собрание на ISO ,
септември 2014,Бразил
член на Совет на ISO
5.
Учество на Вонредно
собрание на CEN, септември
2014
член на CEN Одборот за
финансии
1.

•

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

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
• плаќање на членарини во ISO, IEC, CEN и
CENELEC како и на меѓународни и
европски тела за квалитет
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1

- Учество на еден вработен
на 76-от Состанок на CEN/BT
Техничкиот
одбор
(27
28).10.2014 година, Брисел,
Кралство Белгија.
- Учество на ISO/COPOLCO
Платена членарина
на:ISO,IEC,CEN и CENELEC

РЕАЛИЗИРАНО:
Учество на Генералните Собранија на ISO,IEC,CEN,CENELEC- 5 (100%)
Учество на развојните комитети, техничките бордови и други состаноци на управните
тела на меѓународните и европските тела за стандардизација 1 (50%)
Плакање на членарина кон ISO,IEC,CEN,CENELEC 4 (100%)

ЦЕЛ 4 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДОБРОВОЛНИОТ СИСТЕМ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Реализирани активности:
Соработка со министерствата, органите во состав на
формирани од Владата на Република Македонија:


-

министерствата,

и другите тела

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 Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување (10 -ти состанок
одржан на 20-21 Мај 2014, Брисел).
Учество во проектот “Учиме од бизнис заедницата” – проект на Владата на Република
Македонија
5



учество на претставници на ИСРМ во работни групи за подготовка на законски и
подзаконски акти
- Работа во работна група на проектот “Македонско сонценце”
Учество во Работна група за подготовка на Закон за градежни производи



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
- Учество во здружението за градежништво при Стопанска комора на Македонија



Одржани предавања за подигнување на свеста за примената на стандардите и
стандардизацијата кај студентите:
- Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје;
- Факултет за електротехника и инфирматичка технологија при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ Скопје;
- Факултет за бизнис и економија, Скопје

РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 5 – ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАДРОВСКИОТ КАПАЦИТЕТ НА ИСРМ
Во 2014 година спроведена е постапка за вработување на 5 нови службеници, а во постапка
е вработување и на уште 2 службеници. Вкупниот број на вработени во ИСРМ е 25.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%
Во 2014 за 2015 побарани се пет 5 вработувања и истите се добиени.

ЦЕЛ 6 – ОБУКА, СЕМИНАРИ
Реализирани активности:
-

-

-

-

-

-

Учество на Конференција Енергетски политики – Потреби, Гасификација, правна
рамка, одржана на 24 јуни 2014 година
Учество на “Изготвување на завршната сметка за 2013 година, Законот за јавни
набваки во пракса со неговите измени и дополнувања и примена на новите прописи
како и за другиматеријално-финансиски прашања”, одржан во Струга од 27-29
јанауари 2014 година
Учество на двајца вработени на работилница организирана од европските тела за
стандардизација која се однесува на CEN/CLC Membership criteriaа – Training for
Members internal assessors and their access to information 13.05.2014 година, Брисел,
Кралство Белгија,
Учество на 10 –тиот состанок на подкомитетот за трговија, индустрија, царина и
оданочување и состанок за проект за финансирање на превод на стандарди, во
Брисел, Белгија од 20-21.05.2014 година
Учество на обука HOT 18 – Сертификација на производ и ISO/IEC 17065:2012 –
Оцена на сообразност – Барања за телата за сертификација на производи, процеси и
услуги одржана во Милано, Италија на 27-28 мај 2014 година.
Учество на семинар "Примена на Законот за финансиска дисциплина, Законот за
административни службеници и за вработувања во јавниот сектор" одржан во Охрид
од 12-14 јуни 2014 година.
Учество на VI-та Меѓународна конференција за металургија, со постер презентација
”Standards are the basis for improvement and quality assurance”, Охрид 2014
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-

-

-

-

-

Службена посета за размена на искуства за националниот промотивен знак"МАКЕДОНСКО СОНЦЕНЦЕ" во Загреб ,Хрватска од 17.-19 јули 2014 год.
Учество на регионална работилница ISO – Добра практика на стандардизација ,
одржана во Вилнус, Литванија од 06-07.10.2014 година
Учество на шест вработени од ИСРМ на обуката за ISO 9001:2015 - Измените во
стандардот, одржана во Скопје на 06.10.2014,
Учество на пет вработени од ИСРМ на обуката за ISO 14001:2015 - Измените во
стандардот, одржана во Скопје на 10.11.2014,
Учество на четири вработени од ИСРМ на обуката за ISO 27001:2013 – Вовед во
ISMS, одржана во Скопје на 11.11.2014,
Учество на вработен на обука за “Комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и
степен на попреченост ”, одржана во Скопје на 21.10.2014година
Учество на еден вработен на CEN-CENELEC PR Roundtable 2014 во организација на
Италијанското национално тело за стандардизација во Милано, Италија, на 23 и 24
октомври 2014.
Учество на двајца вработени на промоција на збирка од четири книги издадени од
Институтот за стандардизација на Република Србија, во организација на Стопанската
комора на Република Србија и Институтот за стандардизација на Република Србија,
во Белград на 2 и 3 Јули 2014 година.
Учество на вработен на советување во Струга на 09 и 10 септември 2014 година на
тема ,,Примена на новите прописи за придонесите за задолжителното социјално
осигурување, за данок на добивка,ДДВ, Законот за работни односи,за вработување
во случај на невработеност и ПИО,појаснување на законите за административни
службеници и вработување во јавниот сектор"организирано од Македонија Биро
Скопје.
Учество на вработен на ISO регионална работилница “Enhancing Collaboration
between NSBs and Academia„, одржана во Белград, Србија од 08-10.10.2014 година.
Учество на втора Балканаска конференција од областа на еврокодовите во хотел
Холидеј Ин Скопје на 4 и 5 ноември 2014 година, подржана од страна на Европска
комисија и заеднички истражувачки центар ИСПРА.
Учество на работилница за стандардизација на професијата менаџмент со човечки
ресурси во хотел Арка, Скопје во склоп на програмата TAIEX на 14.11.2014 година
Учество на двојца вработени на работилницата “Marketing and Communication
workshop on International Standards”, која се одржа во периодот од 8-10 декември 2014
во Варшава, Полска.

ВКУПНИОТ БРОЈ НА ПОСЕТЕНИ ОБУКИ,СЕМИНАРИ ЗА 2014 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 20
РЕАЛИЗАЦИЈА: 166%

ЦЕЛ 7 – ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ
Реализирани активности:
- Редовно ажурирање на базата на податоци на ИСРМ.
- Надградување на интернет страната и базата на податоци
- За потребата од одржување и надградба на информатичкиот систем во ИСРМ
(интернет страната и базата на податоци) реализирана е посета на ОТО Бугарија
ДОО. Целта на состанокот е дореализација на зацртаните активности и планови
согласно јавната набавка за ИСРМ ИТ системот како и остварени се разговори за
понатамошна соработка на ова поле.
-

Реализирано:
100%
во
делот
на
одржување
на
хардверската
опрема,софтверските програми, интернет страницата и базата на податоци
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-

Не е реализирано во делот на набавка на лиценцирани софтвери и програми и
обука за нивно користење, како и опрема. Се чека да почне ИПА 2012 па да се
искористат тие финансиски средства.

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 –9 такви барања од Германија, Иран, Тајван и од Република
Македонија.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 9 – НОТИФИКАЦИИ
Реализирани активности:
Во континуитет се спроведуваше :
- Постапката на известување за национална имплементација на усвоените
CEN/CENELEC и ETSI стандарди,
- Постапка за известување на национални “изворни“ стандарди кон европските тела за
стандaрдизација и CEFTA.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 10 – ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА И ДИСТРИБУЦИЈА НА СТАНДАРДИ,
СТАНДАРДИЗАЦИСКИ ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИИ
Реализирани активности:
1. Во текот на периодот Јануари - Декември 2014 година за продажба на стандарди ,
фактуриран е износ од1.424.539,00МКД што преставувава зголемување од23.5 % во
однос на 2013 год.
2. Фактури се направени за вкупно 1357 стандарди (МКС,ISO, DIN и ASTM);
3. 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;
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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.
РЕАЛИЗИРАНО:
За продажба 1.424.539,00МКД. (118%)

ЦЕЛ 11 – ОБУКИ ОДДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ИСРМ
Реализирани активности:
Оделението за обуки во 2014 година организираше три обуки и тоа:
- Обука за ISO 9001:2015 - Измените во стандардот, одржана во Скопје на 06.10.2014,
предавач Владимир Симиќ.
- Обука за ISO 14001:2015 - Измените во стандардот, одржана во Скопје на
10.11.2014, предавач Владимир Симиќ.
- Обука за ISO 27001:2013 - Вовед во ISMS, одржана во Скопје на 11.11.2014,
предавач Владимир Симиќ.
- За потребите на обуките беа подготовени: листа на учесници на обука, подготовка на
про-фактури за плаќање на котизацијата за обуката, материјали за
обуката,сертификати, профактури и фактури.
Преку користење на инструментот TAIEX организирани се 3 работилници на тема:
Регулатива и стандарди за забранети супстанци во текстилот и кожата и
нивните производи, одржана на 7 февруари 2014 год. во хотел Арка, Скопје.
Градежни производи - Регулатива и стандарди, одржана на 11/12 декември 2014
год. во хотел Холидеј ин, Скопје.
Стандардизација на професијата менаџмент со човечки ресурси, одржана во
хотел Арка, Скопје на 14.11.2014 година
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. Нереализирано за воведување
на знакот за македонско сонценце бидејки се уште не е отпочнат процесот.

ЦЕЛ 12 – СЕРТИФИКАЦИЈА
Во делот за сертификација ИСРМ имаше јавна набавка на услуги за финализирање на
процесот на сертификација.
Ангажираниот консултант за сертификациското тело вршеше преглед, доработка и
финализирање на целокупната документација за воспоставување на сертификациското тело
и утврдување на хиерархијата на документацијата.
Во деновите 10 и 11 декември 2014 година беше спроведена интерна проверка на
сертификациското тело на која водечки проверувач беше консултантот за сертификациското
тело.
Консултантот за сертификациското тело заедно со вработените треба да учествува во
изведување на сертификација на системи за менаџмент со квалитет на првите два клиенти,
преиспитување од страна на раководството и подготовка за акредитација на
сертификациското тело.
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На 26 Декември се изврши првата оценка и тоа успешно на првиот клиент врз чија основа
ке биде доделен и првиот Сертификат за ИСО 9001.
РЕАЛИЗАЦИЈА: 95 %, останува уште да се акредитираме.

ЦЕЛ 13 – АКТИВНОСТИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ
Реализирани активности:
Одделение за општи работи
-

-

Изготвен финансискиот план за 2014 година и План за јавни набавки за 2014 година
Завршна сметка за 2013 година поднесена до УЈПРМ, МЕ, Државен завод за
ревизија, Централен регистар на РМ;
Активности поврзани со контролата на финасиско-материјалното работење на
ИСРМ од страна на Одборот за контрола на финасиско-материјалното работење;
Контрола од страна на Државен завод за ревизија за 2013 година;
Контрола на финансикото работење за 2012 и 2013 година од страна на приватна
Ревизорска куќа Цензум кој извештај е пратен до Европската комисија и врз чија
основа е добиен FPA .
Изработка на процедури врз основа на укажувањата од страна на Државниот
завод за ревизија
Изготвување на План за воспоставување на финансиско управување и контрола од
страна на Агенција за Анализа на Ризик KNOW RISK SOLUTION
Тековни активности

Одделение за правни работи
Постапување по тековно добиени предмети-изработка на дописи, информации до Влада,
министерства, МИОА и др. државни органи и институции,спроведување дисциплинска
постапка за вработени и изработка на целокупната документација,поднесување образец за
изречена дисциплинска мерка во МИОА, изработка на решенија за отсуство,решенија за
годишен одмор за 2014 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
и меморандуми, месечни извештаи,изработка на правилници, изработка на одлуки од
работата на Советот на ИСРМ и Собранието на ИСРМ, учество на состаноци во
Секретаријат за законодавство,Министерство за економија.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%
ЦЕЛ 14 – ПРОЕКТИ


TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European
Commission)
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