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1. Македонски стандарди
Врз основа на Законот за стандардизација (“Службен весник на Република Македонија“,
бр. 54/02) ИСРМ ги подготвува и усвојува македонските стандарди и другите стандардизациски
документи кои ја сочинуваат македонската национална стандардизација.
Македонските стандарди можат да бидат усвоени на следните начини:
- индосирање, објава за одобрување и за усвојување на меѓународен или европски стандард
или друг стандардизациски документ (уин)
- препечатување на стандардот со национална насловна страница (упп)
- превод (упр)
- изработка на чисто национален стандард (унс).
Ознаката за начинот на усвојување наведена е до ознаката на стандардот. Покрај
ознаката за начинот на усвојување, до ознаката на стандардот се наведува и ознаката за
јазикот, на кој усвоениот стандард е достапен.
Македонските стандарди и другите стандардизациски документи за сите
заинтересирани страни се на располагање во ИСРМ, улица “Васил Главинов“ бб. блок 10
мезанин, 1000 Скопје.

Усвоени македонски стандарди по Технички комитети
ИСРМ ТК 5- Текстил, кожа и производи од текстил и кожа
МКС ISO 2076:2009 (мк) (упр)
Текстил - Хемиски влакна- Генерички имиња (идентичен со ISO 2076:1999)
Man-made fibres - Generic names
Textiles - Fibres chimique - Noms génériques
ICS: 01.040.59; 59.060.20
МКС ISO 6938:2009 (мк) (упр)
Текстил - Природни влакна- Генерички имиња и дефиниции (идентичен со ISO 6938:1984)
Textiles - Natural fibres - Generic names and definitions
Textiles - Fibres natureles - Noms génériques et définitions
ICS: 01.040.59; 59.060.10
МКС ISO 8160 : 2009 (мк/ен/фр) (упр)
Текстил - Текстурирано филаментно предиво – Речник (идентичен со ISO 8160:1987)
Textiles - Textured filament yarn – Vocabulary
Textiles - Fils continus texturés – Vocabulaire
ICS: 59.080.20; 01.040.59
МКС ISO 10132 : 2009 (мк) (упр)
Текстил -Текстурирано филаментно предиво – Дефиниции (идентичен со ISO 10132:1993)
Textiles - Textured filament yarn – Definitions
Textiles - Fils continus texturés - Definitions
ICS: 59.080.20; 01.040.59

Усвоени македонски стандарди врз основа на одлуки донесени од
Советот на ИСРМ
МКС ISO 4037-1:2009 (ен) (уин)
Рентгенско и гама референтно зрачење за калибрација на инструменти за мерење на доза и
брзина на доза и за одредување на нивниот одговор како функција од енергијата на фотоните Дел 1: Карактеристики на зрачењето и методи за нивно добивање
(идентичен со ISO 4037-1:1996)
X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserаte and for determining their
response as a function of photon energy- Part 1: Radiation characteristics and production methods
ICS:17.240
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МКС ISO 18589-2:2009 (ен) (уин)
Мерење на радиоактивноста во животна средина – Почва – Дел 2:Упатство за избор на
стратегијата за земање примероци , земање примероци и пред подготовка на примероците
(идентичен со ISO 18589-2:2007)
Measurement of radioactivity in the environment- Soil –Part 2 : Guidance for the selection of the
sampling strategy, sampling and pre- treatment of samples
ICS: 13.080.01;17.240
МКС ISO/ASTM 51608:2009 (ен) (уин)
Пракса за дозиметрија во простории каде што се употребува Рентгенско (закочно) зрачење
(идентичен со ISO/ASTM 51608:2005)
Practice for dosimetry in an X-ray (bremsstrahlung) facility fоr radiation processing
ICS: 17.240
МКС ISO/ASTM 51956:2009 (ен) (уин)
Пракса за употреба на системи за термолуминисцентна дозиметрија (ТЛД) при процесирање на
зрачење (идентичен со ISO/ASTM 51956:2005)
Practice for use of thermoluminescence dosimetry (TLD) systems for radiation processing
ICS: 17.240

_________

стандарди од областа на нуклеарна енергија
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2. Нацрт македонски стандарди
Врз основа на Законот за стандардизација (“Службен весник на Република Македонија“,
бр. 54/02) и Правилникот за изработка и усвојување на македонски стандарди и други
стандардизациски документи, ИСРМ на предлог на Техничките работни тела на ИСРМ –
Технички комитети, објавува расправа за нацрт македонските стандарди (Н МКС).
Коментарите за нацрт македонските стандарди, по писмен пат да се достават до ИСРМ
(со назнака за кој Технички комитет, и за кој стандард се однесува коментарот) во рок од 30
дена до 6 месеци, согласно предлогот за јавна расправа даден од соодветниот Технички
комитет, од денот на објавување на расправата во Огласникот за стандарди и други
стандардизациски документи.
Нацрт македонските стандарди за сите заинтересирани страни се на располагање во
ИСРМ, улица “Васил Главинов“ бб. блок 10 мезанин, 1000 Скопје.

ИСРМ ТК 24 - Бетон и производи од бетон
Н МКС ЕN 13748-1/A1/Кор:2008 (мк) (упр)
Терацо плочки - Дел 1: Терацо плочки за внатрешна употреба
(идентичен со ЕN 13748-1:2004/А1:2005/АC:2005)
Terrazzo tiles – Part 1: Terrazzo tiles for internal use
ICS 91.100.30

_________

Рок за јавна расправа 6 јуни 2009
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3. Предлог за усвојување на меѓународни, европски
и други национални стандарди
Врз основа на Законот за стандардизација (“Службен весник на Република Македонија“,
бр. 54/02) и Правилникот за изработка и усвојување на македонски стандарди и други
стандардизациски документи, ИСРМ на предлог на Техничките работни тела на ИСРМ –
Технички комитети и Советот на ИСРМ, објавува расправа за предлог за усвојување на
меѓународни, европски и други национални стандарди како македонски.
Коментарите на предлогот за усвојување на меѓународни, европски и други национални
стандарди, по писмен пат да се достават до ИСРМ (со назнака за кој Технички комитет, и за кој
стандард се однесува коментарот) во рокот предвиден за јавната расправа од денот на
објавување на расправата во Огласникот за стандарди и други стандардизациски документи.

Предлог за усвојување на меѓународни и европски стандарди
поднесен од страна на Технички комитет
ИСРМ ТК 10 – Друмски возила, трактори и механизација
ISO 3779:1983
Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Content and structure
Друмски возила – Идентификациски број на возилото (VIN) – Содржина и структура
ICS: 43. 020
ISO 612:1978
Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles -- Terms and definitions
Друмски возила – Димензии на моторни возила и приклучни возила - Термини и дефиниции
ICS: 01.040.43 / 43.020
ISO 2416:1992
Passenger cars -- Mass distribution
Патнички автомобили – Распределба на маса
ICS: 43.100
ISO 3833:1977
Road vehicles -- Types -- Terms and definitions
Друмски возила – Типови - Термини и дефиниции
ICS: 01.040.43 / 43.020
ISO 10571:1995
Tyres for mobile cranes and similar specialized machines
Пневматици за подвижни кранови и слични специјализирани машини
ICS: 83.160.99
ISO 10542-1:2001
Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and
occupant-restraint systems -- Part 1: Requirements and test methods for all systems
Технички системи и помагала за инвалиди и хендикепирани лица – Прицврстувач за
инвалидска количка и системи за задржување на корисникот – Дел 1: Барања и тест методи
за сите системи
ICS: 11.180.10
ISO 10542-2:2001
Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and
occupant-restraint systems -- Part 2: Four-point strap-type tiedown systems
Технички системи и помагала за инвалиди и хендикепирани лица – Прицврстувач за
инвалидска количка и системи за задржување на корисникот – Дел 2: Системи за
прицврстување со ремен во четири точки
ICS: 11.180.10
ISO 10542-3:2005
Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and
occupant-restraint systems -- Part 3: Docking-type tiedown systems
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Технички системи и помагала за инвалиди и хендикепирани лица – Прицврстувач за
инвалидска количка и системи за задржување на корисникот – Дел 3: Системи за
прицврстување за возилото со сигурносен уред
ICS: 11.180.10
ISO 10542-4:2004
Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and
occupant-restraint systems -- Part 4: Clamp-type tiedown systems
Технички системи и помагала за инвалиди и хендикепирани лица – Прицврстувач за
инвалидска количка и системи за задржување на корисникот – Дел 4: Системи за
прицврстување со стега
ICS: 11.180.10
ISO 10542-5:2004
Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and
occupant-restraint systems -- Part 5: Systems for specific wheelchairs
Технички системи и помагала за инвалиди и хендикепирани лица – Прицврстувач за
инвалидска количка и системи за задржување на корисникот – Дел 5: Системи за специфични
инвалидски колички
ICS: 11.180.10
ISO 1176:1990
Road vehicles -- Masses -- Vocabulary and codes
Друмски возила – Маси – Речник и кодови
ICS: 01.040.43 / 43.020
ISO 4004:1983
Agricultural tractors and machinery -- Track widths
Земјоделски трактори и машини – Широчини на гусениците
ICS: 65.060.01
ISO 789-3:1993
Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 3: Turning and clearance diameters
Земјоделски трактори – Постапки на испитување – Дел 3: Дијаметри на свртување и клиренс
ICS: 65.060.01
ISO 6814:2000
Machinery for forestry -- Mobile and self-propelled machinery -- Terms, definitions and classification
Машини за шумарство – Подвижни и самоодни машини – Термини, дефиниции и
класификација
ICS: 01.040.65 / 65.060.80
EN 13718-1:2008
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices
used in air ambulances
Медицински возила и нивниа опрема – Воздухопловни амбулантни превозни средства Дел:1 Барања за медицински помагла кој се употребуваат во воздухопловните амбуланти
превозни средства
ICS: 49.020 / 11.160 / 11.040.01
EN 13718-2:2008
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical
requirements of air ambulances
Медицински возила и нивниа опрема – Воздухопловни амбулантни превозни средства - Дел:2
Оперативни и технички барања за воздухопловните амбуланти превозни средства
ICS: 49.020 / 11.160 / 11.040.01
EN 1789:2007
Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
Медицински возила и нивна опрема – Друмски амбулантни возила
ICS: 43.160 / 11.160
EN ISO 6165:2006
Earth-moving machinery -- Basic types -- Identification and terms and definitions
Машини за земјeни работи – Основни типови – Идентификација и термини и дефиниции
ICS: 53.100 / 01.040.53

_________

Рок за јавна расправа 6 март 2009
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Предлог за усвојување на меѓународни и европски стандарди врз
основа на одлуки донесени од Советот на ИСРМ
EN 13850+А1:2007
Postal services – Quality of service- Measurement of the transit time of end-to-end services for
single piece priority mail and first class mail
Поштенски услуги – Квалитет на услуга –Мерење на времето на пренос при услуги од крај до
крај за една приоритетна пратка и пратка од прва класа
ICS: 03.240
EN 14012:2003
Postal services- Quality of service- measurement of complaints and redress procedures
Поштенски услуги – Квалитет на услуга – Мерење на приговори и надополнување на
процедури
ICS:03.240
EN 14508+A1:2007
Postal services- Quality of service- measurement of the transit time of end to end services for single
piece non priority mail and second class mail
Поштенски услуги – Квалитет на услуга –Мерење на времето на пренос при услуги од крај до
крај за една не приоритетна пратка и пратка од втора класа
ICS:03.240
EN 14534+A1:2007
Postal services-Quality of service- Measurement of the transit time of end-to end services for bulk
mail
Поштенски услуги – Квалитет на услуга –Мерење на времето на пренос при услуги од крај до
крај за праќање пошта во поголема количина
ICS:03.240

_________ стандарди од областа на поштенски услуги
_________ Рок за јавна расправа 6 март 2009
EN 71-9:2005+A1:2007
Safety of toys- Part 9 : Organic chemical compounds – Requirements
Безбедност на играчки – Дел 9 : Органски хемиски соединенија – Барања
ICS:97.200.50
EN 71-10 :2005
Safety of toys- Part 10 : Organic chemical compounds – Sample preparation and extraction
Безбедност на играчки – Дел 10: Органски хемиски соединенија- Подготовка на примерок и
екстракција
ICS:97.200.50
EN 71- 11: 2005
Safety of toys- Part 11: Organic chemical compounds –Methods of analysis
Безбедност на играчки – Дел 11: Органски хемиски соединенија- Методи на анализа
ICS:97.200.50

_________ Директива 88/378/EEC Безбедност на играчки
_________ Рок за јавна расправа 6 март 2009
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4. Повлечени македонски стандарди
На предлог на Техничките работни тела на ИСРМ – Технички комитети и Советот на
ИСРМ, директорот на ИСРМ донесува одлука за повлекување на конфликтни македонски
стандарди кога е донесен нов македонски стандард или кога веќе постоечкиот македонски
стандард станува неприменлив.
Напомена: Кога за одредена област е пропишана регулатива (закон, правилник,
упатство, наредба) која се повикува на повлечени македонски стандарди истите ќе се
применуваат врз основа на таа регулатива, и се до измената или изработката на нова
регулатива ќе бидат достапни во ИСРМ.

ИСРМ ТК 10 – Друмски возила, трактори и механизација
МКС М.Н7.051:1968
Санитетски возила. Возила за итна медицинска помош (ВИМП). Технички услови
МКС М.Н7.052:1968
Санитетски возила. Возила за итна медицинска помош, теренско (ВИМП-т). Технички услови
МКС М.Н7.053:1968
Санитетски возила. Возила за превоз на болни (ВПБ). Технички услови
МКС М.Н7.054:1980
Санитетски возила. Возила за превоз на болни. Технички услови
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5. Исправки на македонски стандарди
Во претходните изданија на Огласникот воочени се одредени пропусти во листата на
македонските стандарди.
Во продолжение се наведени исправките на ознаките и насловите на македонските
стандарди.
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6. Усвоени македонски стандарди со метод на индосирање
достапни на македонски јазик
Врз основа на Правилникот за изработка и усвојување на македонски стандарди и
други стандардизациски документи, ИСРМ на предлог на Техничките работни тела на ИСРМ –
Технички комитети и Работни групи подготвува и издава преводи на меѓународни или европски
стандарди или други стандардизациски документи усвоени како македонски.
Усвоените македонски стандарди на предлог на Техничките комитети на ИСРМ со
објава во Огласникот на ИСРМ стануваат достапни на македонски јазик.
Македонските стандарди и другите стандардизациски документи за сите
заинтересирани страни се на располагање во ИСРМ, улица “Васил Главинов“ бб. блок 10
мезанин, 1000 Скопје.
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7. Други информации
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8. Ценовник на македонските стандарди

Шифра Цена во МКД

Број на
страници

Шифра Цена во МКД

Број на
страници

С1

378.00

1-2

С23

2,117.00

101-120

С2

416.00

3-4

С24

2,230.00

121-150

С3

492.00

5-6

С25

2,344.00

151-180

С4

567.00

7-8

С26

2,495.00

181-210

С5

605.00

9-10

С27

2,646.00

211-240

С6

681.00

11-12

С28

2,797.00

241-280

С7

756.00

13-14

С29

2,986.00

281-320

С8

794.00

15-16

С30

3,213.00

321-360

С9

870.00

17-18

С31

3,364.00

361-400

С10

945.00

19-20

С32

3,478.00

401-475

С11

999.00

21-23

С33

3,667.00

476-580

С12

1,096.00

24-26

С34

3,818.00

581-690

С13

1,134.00

27-29

С35

3,969.00

691-800

С14

1,210.00

30-32

С36

4,158.00

801-920

С15

1,248.00

33-35

С37

4,309.00

921-1050

С16

1,323.00

36-40

С38

4,460.00

1051-1180

С17

1,399.00

41-45

С39

4,611.00

1181-1290

С18

1,474.00

46-50

С40

4,800.00

1291-1400

С19

1,550.00

51-60

С41

4,952.00

1401-1580

С20

1,701.00

61-70

С42

5,103.00

1581-1790

С21

1,814.00

71-80

С43

5,254.00

1791-2000

С22

1,966.00

81-100

С44

151.00

Амандман
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