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ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ИСРМ ВО 2016 ГОДИНА

На XIII – та Седница на Собранието на Институтот за стандардизација на Република
Mакедонија одржана на 22 март 2016 година избран е сегашниот состав на 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 2016 година, Советот на ИСРМ одржа 13 седници, и тоа:














50 - та седница на 29 јануари 2016 година,
51 - та седница на 25 февруари 2016 година,
52 - та седница на 22 март 2016 година,
1 - та седница на 27 април 2016 година,
2 - та седница на 10 мај 2016 година,
3 - та седница на 26 мај 2016 година,
4 - та седница 30 јуни 2016 година,
5 - та седница на 29 јули 2016 година,
6 - та седница на 31 август 2016 година,
7 - та седница на 29 септември 2016 година,
8 - та седница на 12 октомври 2016 година,
9 - та седница на 17 ноември 2016 година,
10 - та седница на 27 декември 2016 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 2016 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 50-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 8 - Системи и опрема за топлинска заштита и заштита од пожар кај
градежни објекти - Реизбор на претседател, престанок на членство, промена на
член и нов член
ИСРМ ТК 9 – Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици - Промена на член
ИСРМ ТК 10 – Друмски возила, трактори и механизација - Пречистен текст
ИСРМ ТК 38 – Тутун и тутунски производи - Промена на член
ИСРМ ТК 40 – Еврокодови и национални анекси - Престанок на членства, нов член
Одлуки донесени на 51-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 7 – Нафтени производи и средства за подмачкување - Реизбор на
претседател
ИСРМ ТК 8 – Системи и опрема за топлинска заштита и заштита од пожар кај
градежни објекти - Промена на член
ИСРМ ТК 21 – Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли - Престанок
на членство
Одлуки донесени на 52-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 19 – Безбедност на машини - Избор на претседател
ИСРМ ТК 36 – Хемија - Реизбор на претседател и промена на член
Одлуки донесени на 1-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 2 – Електронски комуникации - Нов член
ИСРМ ТК 2 – Електронски комуникации - Промена на делокруг на работа
ИСРМ ТК 21 – Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли - Нов член
ИСРМ ТК 27 – Гасна техника и опрема - Нов член
ИСРМ ТК 31 – Електрично осветление - Нов член
ИСРМ ТК 32 – Електроенергетика и електроенергетски постројки - Промена на член
ИСРМ ТК 38 – Тутун и тутунски производи - Проширување на делокруг на работа
ИСРМ ТК 38 – Тутун и тутунски производи - Реизбор на претседател
ИСРМ ТК 40 – Еврокодови и Национални анекси - Нов член
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Одлуки донесени на 3-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 6 – Лифтови, подвижни скали (ескалатори) и транспортни ленти за луѓе –
Нов член
ИСРМ ТК 31 – Електрично осветление – Промена на член
ИСРМ ТК 32 – Електроенергетика и електроенергетски постројки - Промена на член
Одлуки донесени на 4-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 5 – Текстил, кожа и производи од текстил и кожа – Промена на технички
секретар
ИСРМ ТК 13 – Квалитет на храна – Промена на технички секретар
ИСРМ ТК 16 – Кодирање на имињата на државите и сродните интитети – Промена
на технички секретар
ИСРМ ТК 38 – Тутун и тутунски производи - Промена на технички секретар
Одлуки донесени на 5-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 6 - Лифтови, подвижни скали (ескалатори) и транспортни ленти за луѓе –
Промена на членови
ИСРМ ТК 8 – Системи и опрема за топлинска заштита и заштита од пожар кај
градежни објекти – Нов член
ИСРМ ТК 31 – Електрично осветление – Реизбор на претседател
Одлуки донесени на 6-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 25 – Бетон, производи од бетон и ѕидарија – Промена на претседател,
промена на член и нов член
Одлуки донесени на 7-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 9 - Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици - Промена на член
Одлуки донесени на 9-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 7 – Нафтени производии средства за подмачкување - Нов член и
престанок на членство
ИСРМ ТК 9 – Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици - Нов член
ИСРМ ТК 27 – Гасна техника и опрема - Нов член
ИСРМ ТК 32 – Електроенергетика и електроенергетски постројки - Промена на член
и нов член
Одлуки донесени на 10-та Седница на Советот:
ИСРМ ТК 6 – Лифтови, подвижни скали (ескалатори) и транспортни ленти за луѓе Избор на претседател, Промена на назив на техничкиот комитет
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1.2. Одлуки за формирање и укинување на работни групи:
Во текот на 2016 година, Советот на ИСРМ ги донесе следниве одлуки во врска со
работните групи во ИСРМ:
-

Одлука за симнување од дневен ред на одлуката за формирање на ИСРМ ТК
32/РГ5 – Електроенергетика и електроенергетски постројки, Национален
нормативен аспект на стандардот МКС EN 50341 (50 Седница)

-

Одлука за симнување од дневен ред на акциониот план за РГ4/ИСРМ ТК 32 –
Електроенергетика и електроенергетски постројки (50 Седница)

-

Заклучок за укинување на работната група ИСРМ ТК 32/РГ 4 Електроенергетика и електроенергетски постројки - Национален нормативен
аспект на стандардот EN 50341. (51 Седница)

-

Заклучок за потврдување на одлуката за укинување на работната група ИСРМ
ТК 32/РГ 4 - Електроенергетика и електроенергетски постројки - Национален
нормативен аспект на стандардот EN 50341, со напомена дека истата може
повторно да биде формирана во моментот кога ќе бидат обезбедени
финансиски средства. (3 седница)

-

Одлука за укинување на работната група ИСРМ ТК 32/РГ 4 - Електроенергетика
и електроенергетски постројки - Национален нормативен аспект на стандардот
EN 50341 (4 Седница)

-

Заклучок да се побара мислење од Технолошко металуршки факултет од
одделот за бетони и други релевантни институции пред да се донесе одлука за
формирање на работна група ИСРМ ТК 25/РГ 2 Бетон – Национални документи
(6 Седница)

-

Одлука за формирање на Работна група ИСРМ ТК 25/РГ 2 - Бетон Национални документи (9 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 три
македонски изворни стандарди за:
1. „Геотехнички истражни работи и испитувања - Лабораториски испитувања
на почви - Определување на атербегови граници (метод на casagrande)
2.

„Геотехнички истражни работи и испитувања - Лабораториски испитувања
на почви - Определување содржина на карбонати во почва

3.

Геотехнички истражни работи и испитувања – Лабораториски испитувања
на почви - Определување содржина на согорливи и органски материи во
почва (51 седница)

Заклучок Советот да ја одобри предлог-иницијативата за подготовка и
усвојување на изворен национален македонски стандардизациски документ:
Пуцолански

материјали - Состојки за производство на цемент Спецификација, критериуми и оценување на сообразноста - Одредување
на јакоста при притисок на пуцолански материјали и летечка пепел
со побарано дополнително мислење од Архитектонски,
Технолошко-металуршки факултет во Скопје. (3 седница)

Градежен

и
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-

Заклучок за доставување на повторно барање до Технолошко-металуршки
факултет - Скопје и Архитектонски факултет – Скопје за мислење во врска со
иницијатива за подготовка на изворен македонски стандардизациски документ
од областа на цементите (7 седница)

-

Заклучок за доставување на барање до институциите: Градежен факултет,
Архитектонски факултет и Технолошко-металуршки факултет за мислење во
врска со иницијативата за подготовка на изворен македонски стандардизациски
документ од областа на цементите, а во прилог на барањето за мислење да се
достави југословенскиот стандард МКС У.М3.022:1974, како и да се побара
мислење од CEN/ CENELEC дали постои европски стандард од областа.
(9 седница)

-

Заклучок Советот да ја одобри предлог-иницијативата за подготовка и
усвојување на изворен национален македонски стандардизациски документ:
Пуцолански материјали - Состојки за производство на цемент - Спецификација,
критериуми и оценување на сообразноста - Одредување на јакоста при
притисок на пуцолански материјали и летечка пепел (10 седница)

Во текот на 2016 година Советот на ИСРМ донесе вкупно: 36 Одлуки за
измена и дополнување на Одлуките за формирање на технички комитети
ИСРМ ТК; 1 Одлука за формирање на работна група ИСРМ ТК/РГ; 1 Одлука за
укинување на работна група ИСРМ ТК/РГ, 3 Заклучоци во врска ИСРМ ТК/РГ, 1
Одлука за усвојување на информација за иницијатива за подготовка на три
македонски изворни стандарди, 2 Заклучоци за одобрување на предлогиницијатива за подготовка и усвојување на изворен национален македонски
стандардизациски документ и 2 Заклучоци за доставување на барање за
мислење во врска со изворен македонски стандардизациски документ.

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. 02-80/8 од 18.02.2016 година (50 седница)
Одлука за предлог за повлекување на македонски стандарди и
стандардизациски документи бр. 02-80/7 од 18.02.2016 година (50 седница)
Заклучок со кој се одобрува и прифаќа информацијата за усвојување и
повлекување на стандарди и стандардизациски документи во периодот од
јануари до декември 2015 година (усвоени 1062 европски и меѓународни
стандарди и стандардизациски документи, 76 амандмани и 54 коригендуми со
метод на индосирање од областа на општа и електротехничка стандардизација
и повлечени 655 македонски неприменливи стандарди и стандардизациски
документи, 68 амандмани и 28 коригендуми од
областа на општа и
електротехничка стандардизација). (50 седница)

Советот на ИСРМ во периодот од јануари до декември 2016 година усвои
вкупно 800 европски и меѓународни стандарди и стандардизациски документи,
43 амандмани и 27 коригендуми со метод на индосирање од областа на општа
и електротехничка стандардизација. Во текот на 2016 година повлечени се
537 македонски неприменливи стандарди и стандардизациски документи, 38
амандмани и 23 коригендуми од областа на општа и електротехничка
стандардизација. Истите се објавени во месечните Огласници на ИСРМ.
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3. Нови интерни акти на ИСРМ, измена и дополнување на постоечките
интерни акти на ИСРМ:
-

Нова верзија на Статут на ИСРМ која е доставена на XIII – та Седница на
Собранието на Институтот. (51 Седница)

-

Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот
на Институтот за стандардизација на Република Македонија бр. 07-763/8 од
23.06.2004 година (51 Седница)

-

Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на
Собранието на Институтот за стандардизација на Република Македонија бр. 071440/5 од 24.12.2004 година. (51 Седница)

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

-

-

-

-

-

Одлука за донесување на финансискиот план за користење и распоредување
на средствата за вршење на редовната дејност на ИСРМ за 2016 година за
вршење на редовните функции на сметка за сопствени приходи (50 Седница)
Одлука за донесување на финансискиот план за користење и распоредување
на средствата за вршење на редовната дејност на ИСРМ за 2016 година за
вршење на редовните функции на буџетската сметка (50 Седница)
Одлука за одложување на разгледувањето на информацијата од Заклучокот на
Владата за надоместоците за управни и надзорни одбори, одбори за контрола
на материјално-финансиското работење и совети (50 Седница)
Одлука за усвојување на годишниот извештај за потрошени средства од
буџетот на Република Македонија за 2015 година (завршна сметка за 2015
година) (51 Седница)
Одлука за одобрување на средства за користење за репрезентација за посебни
намени - Годишно Собрание на ИСРМ (51 Седница)
Одлука за определување на висина на членарината за членките на Институтот
за стандардизација на Република Македонија за 2016 година (51 Седница)
Заклучок за поднесување на предлог за исклучување на членките на ИСРМ кои
ја немаат подмирено членарината за 2015 година до одржување на седницата
на Собранието на ИСРМ. (51 Седница)
Одлука за прифаќање на висината на надоместокот за работа на
претседателот, заменикот на претседателот и членовите на Советот на ИСРМ
(51 Седница)

-

Заклучок со кој Советот му предлага на Собранието на ИСРМ да донесе одлука
за исклучување на членките на ИСРМ кои не платиле членарина (52 Седница)

-

Одлука за избор на г-дин Леко Ристовски за претседател на Советот на
Институтот за стандардизација на Република Македонија (1 Седница)
Одлука за избор на г-дин Ангелчо Трајановски за заменик претседател на
Советот на Институтот за стандардизација на Република Македонија

-

(1 Седница)

-

Одлука за користење на средства за репрезентација за посебни намени –
Генерално Собрание на CEN/CENELEC (2 Седница)
Заклучок за прифаќање на информацијата за подготовката за организирање на
12-то Генерално Собрание на CEN и CENELEC во Скопје (3 Седница)

6

Извештај за работата на Советот на ИСРМ во 2016 година

-

-

Одлука за дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2016 година на
ИСРМ со јавна набавка за превод, коректура и лектура на стандарди, наслови
на стандарди и стандардизациски документи врз основа на донација, а по
европски правила. (5 Седница)
Заклучок во врска со плаќањето на членарина кон меѓународните и европските
тела за стандардизација со кој се задолжува директорот на ИСРМ да подготви
допис и истиот да го достави до членовите на Советот на ИСРМ за усвојување,
а потоа истиот да се достави до Владата на Република Македонија. (7 Седница)

5. Усвоени Извештаи и Програми за работа на ИСРМ
Во текот на 2016 година Советот на ИСРМ донесе:
- Одлука за Усвојување на Извештај за периодот од јули - декември 2015 година;
(50 седница)
-

Одлука за Усвојување на Извештај за работа на Институтот за стандардизација
на Република Македонија во 2015 година (50 седница)
Одлука за усвојување на Програмата за работа на ИСРМ во 2016 година
(50 Седница)

-

Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Советот на ИСРМ за 2015
година (51 седница)
Одлука за усвојување на Програмата за работа на Институтот за
стандардизација на Република Македонија за 2017 година (8 седница)

Работата на Советот на ИСРМ во текот на 2016 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
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