ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИСРМ
(Јануари- Декември 2016 год.)

Скопје, јануари 2017 год.

I. РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ИСРМ
1. Собрание на ИСРМ
Одржана е XIII-та седница на Собранието на ИСРМ на 22 март 2016 година

1.1 Членство во ИСРМ
Вкупниот број на членки на ИСРМ изнесува 106.

2. Совет на ИСРМ
Во периодот од јануари- декември 2016 година, Советот на ИСРМ одржа 13 седници.

3.Одборот за контрола на материјално-финансиско работење
Во периодот од јануари-декември 2016 година, Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење одржа 2 седници.

ΙΙ. ПРОГРАМСКИ ЦЕЛИ НА ИСРМ ВО 2016 ГОДИНА
Согласно Програмата за работа на ИСРМ за 2016 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 –
Назив на Директива
Радио и телекомуникациска
терминална опрема
Електромагнетната
компатибилност
Машини
Eлектротехничка опрема
наменета за работа
во определено напонско
подрачје
Барања за акредитација и
надзор на пазарот во врска со

Ознака
1999/5/EC

МКС

А

Вкупно

105

0

1

2004/108/EC

2

6

1

2006/42/EC

1

1

1

2006/95/EC

32

31

14

2

0

0

765/2008

1

маркетинг на производи (Нова легислативна рамка и
екоменаџмент и шеми за
проверка-EMAS)
Опрема и системи за заштита
наменети за употреба во
потенцијално експлозивни
атмосфери

94/9/EC

Вкупно

3

0

0

145

38
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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 2016 година.
1.2

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

Назив на
комитет

Одобрен превод на
предходно усвоени
стандарди и
стандардизациски
документи
МКС

ИСРМ ТК 9 – Менаџмент со
квалитет, животна средина и ризици
ИСРМ ТК 32 – Електроенергетика и
електроенергетски постројки

2

Вкупно

3

МКТС

МКТИ

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

МКС

МКТС

МКТИ

МКУ/
МК/
НА

1

Во периодот јануари- декември 2016 година, од страна на ИСРМ ТК има усвоенo 4 нови
изворни национални стандарди, 1 национален стандард од ИСРМ ТК 6 - Лифтови,
ескалатори и подвижни ленти за луѓе и 3 национални стандарди 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

477
407
302

1186

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 2016: 1713 *
ОД КОИ 1307 СЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
ДО ДЕКЕМВРИ 2016: 23290*
ОД КОИ 19904 СЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

* - Податоците што се дадени се предмет на измена
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Од вкупниот број на стандарди донесени од CEN-CENELEC, ИСРМ има усвоено
98,85% од стандардите на CEN и 94.64 % 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.

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

Реализација
/
/

CEN/TC – 16
CLC/TC – 4
ISO/TC – 6
Преглед на регистрирани ИСРМ ТК
како набљудувачи во CEN/TC,
CENELEC/TC, ISO/TC, IEC/TC,
BT/WG

ВКУПНО: 26
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
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
CLC/TC 17B - Low-voltage 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
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
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ISO/TC - 5,
IEC/TC – 2,
Преглед на регистрирани ИСРМ ТК
како учесници членки во ISO/TC,
IEC/TC

ВКУПНО: 7
меѓународни
ТК,
односно 6
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

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
ISO/TC 204 - Intelligent transport systems –
ИСРМ ТК 10
ISO/TC 46 - 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

/

/

/

/

/

/

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
36
0

Забелешка

0
/

не е формиран
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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
11
/
/

Забелешка

не е формиран

* Анекс 2 – Преглед на одржани состаноци по ИСРМ ТК и СО
ВКУПЕН БРОЈ НА ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ ПО ИСРМ ТК – 47
РЕАЛИЗИРАНО:
Број на одржани состаноци 47 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
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
• 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;

Реализација

Забелешка

/

4

1

- Одржано Генерално собрание на
CEN/CENELEC, Скопје, јуни 2016
година,
- Учество на еден вработен на
CSC/SPC состанок – ISO Стратегија
2016 - 2020 одржан во Женева,
Швајцарија,
- Учество на еден вработен на 100
Седница на Собрание на ISO и
други настани во 2016 година
поврзани со Собранието, одржана
во Женева, Швајцарија, март 2016
година
- Учество на Генерално собрание на
ISO , Пекинг, Република Кина,
септември 2016 година, 1 лице
- Учество на Балканска
конференција во Белград, јуни 2016,
3 лица.
Учество на Балканска
конференција во Белград, јуни
2016, 3 лица.

/

Платена членарина кон
CEN и CENELEC, делумно за
ISO и IEC за 2016

1

Потпишан договор со Кинескиот
Институт за стандардизација

/

5

РЕАЛИЗИРАНО:
Учество на Генералните Собранија на ISO,IEC,CEN,CENELEC- 3 (100%)
Учество на развојните комитети, техничките бордови и други состаноци на управните
тела на меѓународните и европските тела за стандардизација 3 (100%)
Плакање на членарина кон ISO,IEC,CEN,CENELEC (60%). Делумно е платено кон ISO,
0% за IEC.

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 проектот “Учиме од бизнис заедницата” – проект на Владата на Република
Македонија
Учество во Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување (Мај 2016,
Брисел).



учество на претставници на ИСРМ во работни групи за подготовка на законски и
подзаконски акти
Работа во работна група на проектот “Македонско сонценце”



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

РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 5 – ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАДРОВСКИОТ КАПАЦИТЕТ НА ИСРМ
Еден вработен е пензиониран во 2016.
Вкупниот број на вработени во ИСРМ е 25.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 6 – ОБУКА, СЕМИНАРИ
Реализирани активности:
 Учество на еден вработен на ISO regional workshop on Consumer involvement:
engaging consumers in standards development, Виена , 6-9 Декември 2016 година


Учество на едно лице на ISO 9001-CEN-CENELEC-SELF ASSESMENT обука одржана
во Брисел, Белгија, 05 мај 2016 годинa



Учество на 2 вработени на состаноци во Брисел од мај 2016 и Годишно Собрание на
CEN/CENELEC во Скопје во период мај/јуни 2016.
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Учество еден вработен на советување за Изготвување на завршна сметка за 2015
година со појаснување на законски прописи и други материјално финансиски
прашања од од 02 - 05 февруари 2016 година , Струга, Р.Македонија.



Учество еден вработен на советување преку "ПРОАГЕНС" Годишна сметка и
финансиски извештаи за 2015 година од 4 - 7 февруари 2016 година, Сандански ,
Бугарија



Учество на еден вработен на семинар ,, Управување со ризици,, организиран од БСЦ
Центар во Нови Сад 19-20.04.2016 год.



Учество еден вработен на советување за Примена на Законот за финансиска
дисциплина во јавниот секотор од 12 мај -15 мај 2016 , Белград, Србија.



Учество на две лица на DAIKIN годишна конференција одржана во Струга ,Р.
Македонија, во период од19-21.05.2016год.



Учество на еден вработен на обука Вештини за создавање модули за обука, од
страна на СЕП, во Септември 2016 година



Учество на обука Презентациски вештини за обучувачи, од страна на СЕП, во
Октомври 2016 година



Учество на обука Вештини на преговарање и известување во ЕУ, од страна на СЕП,
во Октомври 2016 година



Учество на обука за вештини за обучувачи од страна на СЕП на Октомври 2016
година,



Учество на двајца вработени на две работилници WS 10 на проектот Инфраструктура
за квалитет, во Охрид од 01-02 ноември и 03-04 ноември, 2016 година;



Учество еден вработен на пленарна седница на ISO TC 176 и учество во
активностите на работнатата група “SC 2/ WG 25, поточно ревизија на ISO 9004”
одржана во Ротердам, Кралство Холандија од 27 ноември и 02 декември, 2016
година;



Учество на двајца вработени на Трибина: Национален анекс на стандардот за
надземни водови МКС EN 50341, во Скопје на 03 ноември, 2016 година.



Учество на двајца вработени на дводневна работилница од 30.11-02.12.2016
Подготовка на националната програма за усвојување на правото на Европската Унија
- ревизија 2017 год и анализа на имплементација на ИПА

ВКУПНИОТ БРОЈ НА РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ,СЕМИНАРИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ–
ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 16.
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
- 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.
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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 2016:
- Во текот на периодот Јануари - Декември 2016 година за продажба на
стандарди , фактуриран е износ од 1.354.019,00 МКД.
- Фактури се направени за вкупно 1452 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.

ЦЕЛ 11 – ОБУКИ ОДДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ИСРМ
Реализирани активности:
- Одржана тематска презентација на тема „НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ВО ИКТ и
ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ – бенефити, придобивки и практични примери“ во
соработка со МАСИТ и делокруг од областа на ИСРМ ТК 2 и ИСРМ ТК 34, во Скопје на 22
април, 2016 година;
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- Одржана тематска презентација на тема „НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ВО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – придобивки и практични примери“ во соработка со ССКМ и
делокруг од областа на ИСРМ ТК 21, ИСРМ ТК 31 и ИСРМ ТК 32, во Скопје на 10 ноември,
2016 година;
- Учество на вработените од ИСРМ на работилница за разгледување и донесување одлуки
за стратешките активности на ИСРМ, во Охрид од декември 2016 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
Реализирани активности:

Од Институтот за акредитација на Република Македонија-ИАРМ, спроведена е
прелиминарна оцена на сертификациската активност во ИСРМ и доставен е ивештај во
јануари 2016 год. Согласно забелечките даддени во извештајот во јуни 2016 доставени се
корекциите до ИАРМ.
Спроведени се надзорни проверки на два клиенти 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.

ЦЕЛ 13-АКТИВНОСТИ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА и
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
Реализирани активности:

Одделение за финансиски прашања
- Изготвен финансискиот план за 2016 година.
- Изготвен План за јавни набавки за 2016 година
- Завршна сметка за 2015 година поднесена до УЈПРМ, МЕ, Државен завод за
ревизија, Централен регистар на РМ
- Предлог Буџет за 2017-2019 година
- Ребаланс на Буџет за 2016 година
- Исплата на членарина на меѓународни и европски тела за стандардизација за 2016
година
- Пренамена на средства за членарина, патни расходи и отпремнина за 2016 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
- Тековни активности
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Одделение за правни и општи работи
Постапување по тековно добиени предмети-изработка на дописи, информации до Влада,
министерства,Народен правобранител на Република Маакедонија, др. државни органи и
институции, спроведување на постапка за вработување на избран кандидат за јавен
службеник на пробна работа,изработка на Правилник за систематизација на работите и
задачите на ИСРМи негово доставување во МИОА, спроведување на стручни испити
полагање на пробна работа на избрани кандидати за јавен службеник на пробна
работа,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 2015 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
правилници, изработка на одлуки од работата на Советот на ИСРМ, учество на состаноци
во Министерство за економија.
РЕАЛИЗИРАНО: 100%

ЦЕЛ 14 – ПРОЕКТИ



TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the
European Commmission)
IPA Проект –Активностите се се започнати.

Првиот договор за услуги се однесува за ,,Техничка помош за јакнење на
капацитетите на ИСРМ,, , вториот договор е за ,,Набавка на опрема за
ИСРМ,, .
Проектните задачи од договорот за услуги кој ќе трае 8 месеци, се одвиваат
тековно, експертите ги извршуват зададените задачи.
Договорот за набавка на опрема за ИСРМ е во тек, опремата е набавена и во
наредниот период ќе биде доставена до ИСРМ.
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