ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДЛОГ

ЗАПИСНИК
ОД XIII-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ИСРМ
ОДРЖАНА НА 22.03.2016 ГОДИНА

Скопје, март 2016 година

ПРЕДЛОГ ЗАПИСНИК
ОД XIII-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ИСРМ
Датум на одржување: 22 март 2016 година
Време на одржување: 11:30 – 14:05 часот
Место на одржување: ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР – СКОПЈЕ,
Со работата на XIII-та седница на Собранието на ИСРМ раководеше претседателот на
Собранието, проф. д-р Ѓорѓи Груевски. Тој ги поздрави присутните, констатира дека на седницата се
присутни 52 членки на ИСРМ со што согласно член 24 став 1 од Деловникот за работа на Собранието
на ИСРМ е обезбеден потребниот кворум за да може Собранието полноправно да работи и одлучува.
Проф. д-р Ѓорѓи Груевски се заблагодари за присуството и го покани Државниот секретар на
Министерството за економија г-ѓа Анета Димовска да ја отвори XIII-та седница на Собранието на ИСРМ.
Државниот секретар на Министерството за економија г-ѓа Анета Димовска го искажа своето
задоволство да се обрати на присутните и ги истакна мерките кои Владата на Република Македонија ги
превзема во насока на зголемување на конкурентноста на македонските производи и услуги, нивната
подобра позиционираност и зголемување на квалитетот со напомена дека најуспешните компании
работат по стандарди. Државниот секретар ја истакна значајноста на стандардите од микро и макро
аспект, како и дека стандардите осигуруваат процесите да се одржливи. Стандардизацијата останува
да биде клучот кој овозможува придобивки со кои на заинтересираните страни, бизнис заедницата и
владините институции им е отворен патот кон заедничките пазари, создавајки услови за зголемена
трговска размена и економски раст. Г-ѓа Димовска ја истакна значајната улога на Институтот за
стандардизација, кој во последните 4 години како полноправна членка на европските тела за
стандардизација, CEN и CENELEC ја надополнува глобалната рамка на стандардизациски активности.
Државниот секретар ги информира присутните за активностите кои ги презема ИСРМ, за бројот на
усвоени македонски стандарди, бројот на експерти и претставници на заинтерсирани страни кои
учествуваат во разни технички комитети и активности од областа на стандардизација, како и за
стремежот кон европските и меѓународни вредности и цели. Во таа насока е и организацијата на XII
Генерално Собрание на европските тела за стандардизација во периодот од 07-08 јуни 2016 година во
Скопје – настан кој е од исклучителна важност како за Институтот така и за Република Македонија во
целост. Државниот секретар, во името на Владата на Репулика Македонија и Министерството за
економија им се заблагодари на присутните за нивната поддршка на активностите на Институтот кои ќе
придонесат за континуиран развој на македонската стандардизација и националната економија во
целост, повисок економски раст и повисок стандард на живеење. На крајот од своето излагање,
посакувајќи успешна работа, г-ѓа Димовска презентираше цитат поврзан со стандардизацијата од
познатиот американски индустријалец Хенри Форд.
Претседателот на Собранието на ИСРМ, проф д-р Горѓи Груевски предложи усвојување на следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Усвојување на Записник од XII – та Седница на Собранието на ИСРМ;
Усвојување на Извештај за работа на Советот на ИСРМ за 2015 година;
Информација за Извештај за работа на ИСРМ за 2015 година;
Информација за донесена Програма за работа на ИСРМ во 2016 година;
Донесување на Статут на ИСРМ;
Усвојување на Предлог Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа
на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Македонија;
Информација за платена членарина
7а. Донесување на Одлука за исклучување на членки на ИСРМ кои не платиле членарина;
7б. Донесување Одлука за отпишување на побарувањата по однос на членарината;
Именување на Претседател на Собрание на ИСРМ;
Именување на заменик Претседател на Собрание на ИСРМ;
Именување на членови на Советот на ИСРМ;
Информација за начинот на определување на висината и плаќањето на членарината за
2015 година;
Разно.
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Сите материјали подготвени за оваа седница на членовите на Собранието на ИСРМ им беа
достапни на веб страницата на ИСРМ.
Согласно член 24 став 4 од Деловникот за работа на Собранието на ИСРМ, предложениот
дневен ред беше едногласно усвоен, по што се пристапи кон разгледување на точките од дневниот ред.
Точка 1: Усвојување на Записник од XII – та Седница на Собранието на ИСРМ
Претседателот на Собранието на ИСРМ констатира дека нема забелешки по предлог
Записникот од XII-та Седница на Собранието на ИСРМ одржана на ден 25.03.2015 година и истиот го
стави на гласање.
Собранието на ИСРМ, согласно член 24 став 5 и 6 од Деловникот за работа на Собранието на
ИСРМ, ја донесе следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО НА ИСРМ ЕДНОГЛАСНО ГО УСВОИ ЗАПИСНИКОТ ОД XII-та СЕДНИЦА НА
СОБРАНИЕТО НА ИСРМ ОДРЖАНА НА ДЕН 25.03.2015 ГОДИНА
Точка 2: Усвојување на Извештај за работа на Советот на ИСРМ за 2015 година
Претседателот на Собранието на ИСРМ му даде збор на г-дин Леко Ристовски, Претседател на
Советот на ИСРМ.
Г-дин Ристовски ги информира присутните за членовите на Советот на Институтот, за
одржаните 10 седници на Советот на ИСРМ во текот на 2015 година на кои беа донесени Одлуки од
сите области на делување на Институтот, како и за останатите активности на Советот детално
образложени во Извештајот. Претседателот на Советот на ИСРМ се заблагодари за досегашната
одлична соработка со членовите на Советот, напоменувајќи дека беше вистинско задоволство да се
работи во овој состав на членови на Советот кои врз основа на исцрпните дискусии и усогласени
ставови придонесоа речиси сите одлуки да бидат донесени едногласно.
Претседателот на Собранието на ИСРМ констатира дека нема предлози и забелешки по однос
на Извештајот на Советот на ИСРМ и истиот го стави на гласање. Собранието на ИСРМ ја донесе
следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО НА ИСРМ ЕДНОГЛАСНО ГО УСВОИ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА
ИСРМ ЗА 2015 ГОДИНА
Точка 3: Информација за Извештај за работа на ИСРМ за 2015 година
Претседателот на Собранието на ИСРМ му даде збор на г-дин Љупчо Давчев, директор на
ИСРМ.
Г-дин Давчев ги поздрави присутните и ја изрази и својата благодарност до Факултетот за дизајн
и технологии на мебел и ентериер, кој го овозможи одржувањето на Седниците на Собранието на
ИСРМ. Својата презентација на Извештајот за работата на ИСРМ за 2015 година г-дин Давчев ја
започна со информација за органите на ИСРМ, членството во Советот на ИСРМ, Собранието на ИСРМ
и Одборот за материјално-финансиско работење. Во однос на програмските цели на ИСРМ директорот
истакна дека заклучно со декемри 2015 година вкупниот број на меѓународни и европски стандарди и
стандардизациски документи усвоени како македонски изнесува 25465 што преставува околу 97,5 % од
европските стандарди. Бројот на формирани активни технички комитети изнесува 28, од кои дел се
регистрирани како набљудувачи во CEN/TC, CENELEC/TC, ISO/TC, IEC/TC, BT/WG. Во таа насока
директорот на ИСРМ ја потенцира можноста за пријавување на експерти/делегати во работата на
европските и меѓународните комитети каде ќе можат на повисоко ниво да ги зашитат своите интереси
од областа на стандардизацијата. Присутните беа информирани за обврските на ИСРМ околу
нотификацијата на усвоените македонски стандарди до европските тела за стандардизација
CEN/CENELEC и до CEFTA како и за обврските на ИСРМ како информативно тело во WTO.
Административниот капацитет на ИСРМ изнесува 26 вработени.
Г-дин Давчев ги информира присутните за извршените активности од областа на сертификација
која е во завршна фаза, за извршените сертификациски проверки на системот за менаџмент со
квалитет во согласност со стандардот ISO 9001 на две институции: Македонија Биро и Општина Велес,
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за извршената предакредитациска проверка од страна на Институтот за акредитација на Република
Македонија после која се работи на измени во документацијатата согласно со добиените забелешки.
Завршната проверка планирана е да се изврши на Машинскиот факултет – Скопје на која ќе
присуствуваат и претставници од ИАРМ.
На крајот од своето излагање, Директорот на ИСРМ даде информација и околу извршените
активности од областа на еврокодовите, 58 стандарди од областа на градежништвото кои се усвоени
како македонски стандарди и за изработените Национални анекси за еврокодови. Г-дин Давчев ја
истакна поддршката за изработката на националните детерминирани параметри од повеќе институции,
при што посебна благодарност искажа на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска
сеизмологија ИЗИИС, особено во делот на изработката на сеизмолошките карти на Република
Македонија. За континуирана, плодна и успешна соработка во областа на Еврокодовите ИСРМ им беа
доделени благодарници на директорот на ИЗИИС проф. д-р Михаил Гаревски и на проф. д-р Зоран
Милутиновиќ.
Претседателот на Собранието на ИСРМ констатираше дека нема забелешки и предлози по
однос на Извештајот за работа на Институтот за стандардизација на Република Македонија за 2015
година и Собранието на ИСРМ го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК:
СОБРАНИЕТО НА ИСРМ ЈА ПРИФАТИ ДАДЕНАТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА
НА ИСРМ ЗА 2015 ГОДИНА
Точка 4: Информација за донесена Програма за работа на ИСРМ во 2016 година
Во врска со оваа точка од дневниот ред претседателот на Собранието на ИСРМ му даде збор
на директорот на Институтот.
Во своето излагање г-дин Давчев, најпрво ја презентира институционалната структура на ИСРМ,
а потоа се осврна на стратешките активности и програмските цели на ИСРМ за 2016 година, начинот на
финансирање како и за потенцијалните ризици за реализација на програмата за работа на ИСРМ за
2016 година. Беше истакнато дека се планирани активности од областа на воспоставување на
националниот промотивен знак македонско сонценце, организирање на обуки, проширување на
сертификацијата не само во делот на системи за менаџмент со квалитет, туку и менаџмент со животна
средина и сертификација на производи. Директорот на ИСРМ ги информира присутните дека ИСРМ е
потписник на FPA (Framework Partnersip Agreement) со Европската Комисија за проекти поврзани со
стандардизација, како и за планираното потпишување на договор за соработка со Турскиот институт за
стандардизација кој покрај од стандардизација врши активности од областа на сертификација, оцена на
сообразност, сертификација на производи, а поседува и соодветни лаборатории за тестирање.
Членовите на Собранието беа информирани и за XII-то годишно Собрание на европските тела за
стандардизација CEN/CENELEC кое ќе се одржи во периодот од 06 до 08 јуни 2016 година во Скопје.
Претседателот на Собранието на ИСРМ ја стави на дискусија Програмата за работа на ИСРМ
во 2016 година. По оваа точка се констатираше дека нема забелешки и предлози и Собранието на
ИСРМ едногласно го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК:
СОБРАНИЕТО НА ИСРМ ЈА ПРИФАТИ ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ИСРМ
ВО 2016 ГОДИНА
Точка 5: Донесување на Статут на ИСРМ
Претседателот на Собранието на ИСРМ отвори расправа по однос на Предлог Статутот на
ИСРМ, при што нагласи дека тоа е консолидирана верзија усогласена со Секретаријатот за
законодавство. Бидејќи немаше дополнителна дискусија, истиот беше ставен на гласање.
Врз основа на член 11 од Законот за стандардизација („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 54/2002, 84/2012, 23/2013, 41/2014), Собранието на Институтот за стандардизација на
Република Македонија, ја донесе следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО НА ИСРМ ГО ДОНЕСЕ СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Точка 6: Усвојување на Предлог Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за
работа на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Македонија
Претседателот на Собранието на ИСРМ отвори расправа по однос на оваа точка од дневниот
ред. Беше напоменато дека станува збор за имплементирање на делови од Законот за
стандардизација. Со оглед на тоа што немаше забелешки од страна на присутните, предлог Деловникот
за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Собранието беше ставен на гласање.
Собранието на Институтот за стандардизација на Република Македонија, ја донесе следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО НА ИСРМ ГО ДОНЕСЕ ДЕЛОВНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Точка 7: Информација за платена членарина
На сите членови на Собранието на ИСРМ им беше достапна листата на членки кои не платиле
членарина. Претседателот на Собранието на ИСРМ ги информира присутните дека од страна на АМСМ
Услуги Консалтинг ДОО – Скопје е платена членарината.
Точка 7а: Донесување на Одлука за исклучување на членки на ИСРМ кои не платиле членарина
Врз основа на член 11 од Статутот на ИСРМ бр. 07-124/2 од 11.02.2004 година, членот на
Институтот мора редовно да ја плаќа годишната членарина. Согласно со членот 14 или врз основа на
писмена изјава на Членот изразувајќи ја волјата за прекинување на членството, Собранието на ИСРМ
донесува одлука за исклучување на членот доколку не се придржува на членот 11 од Статутот на
ИСРМ. Според член 6 од Правилникот за начинот за определување на висината и плаќањето на
членарината бр.07-763/7 од 23.06.2004 година, кога членарината не е платена до утврдениот рок во
тековната година и после две последователни писмени опомени, Советот на ИСРМ му предлага на
Собранието на ИСРМ да донесе одлука за исклучување на членот.
По оваа информација Собранието на ИСРМ ја донесе следната
ОДЛУКА:
 СЕ ИСКЛУЧУВААТ ОД ЧЛЕНСТВО
СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ИСРМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


ПОРАДИ

НЕПЛАТЕНА

ГОДИШНА

ЧЛЕНАРИНА

Југохром Фероалојс ДОО – с. Јегуновце
Центар за управување со промени
Организација на потрошувачите на Македонија – Скопје
Мајкрософт ДООЕЛ – Скопје
Здружение на граѓани – Македонска асоцијација за човечки ресурси
Урбан инвест – Скопје
Ѓорѓи Димов – Скопје
Стопанска комора за информ. и комуникац. техн. – МАСИТ – Скопје
Еуроцерт – Друштво за техничка контрола и сертификација ДОО – Скопје
Агенција за Халал стандард – Скопје
Здружение за класична хомеопатија Деница
Сојуз на хомеопатски асоцијации на Република Македонија
ГАЕА – Здружение за хармоничен раст и развој
ГАИА ДООЕЛ – Друштво за хомеопатски услуги и третмани
М-ШЕСТ Едукативен центар
СЕ ИСКЛУЧУВА ОД ЧЛЕНСТВО ВРЗ ОСНОВА НА ПИСМЕНО БАРАЊЕ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ЧЛЕНОТ:

16. Универзитет Американ Колеџ Скопје УАКС
Точка 7б: Донесување Одлука за отпишување на побарувањата по однос на членарината
По однос на побарувањата за членарина на членките, претседателот на Собранието истакна
дека е потребно да се донесе одлука за отпишување на побарувањата по однос на членарината за
членките кои се исклучуваат од членство на ИСРМ.
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Собранието едногласно ја донесе следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО ЈА УСВОИ ОДЛУКАТА ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОДНОС НА
ЧЛЕНАРИНАТА НА СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Југохром Фероалојс ДОО – с. Јегуновце
13.200 ден.
Центар за управување со промени
2.130 ден.
Организација на потрошувачите на Македонија – Скопје
2.130 ден.
Мајкрософт ДООЕЛ – Скопје
6.600 ден.
2.130 ден.
Здружение на граѓани – Македонска асоцијација за човечки ресурси
Урбан инвест – Скопје
6.600 ден.
Ѓорѓи Димов – Скопје
1.065 ден.
Стопанска комора за информ. и комуникац. техн. – МАСИТ – Скопје
2.130 ден.
Еуроцерт-Друштво за техничка контрола и сертификација ДОО-Скопје 6.600 ден.
Агенција за Халал стандард – Скопје
13.200 ден.
Здружение за класична хомеопатија Деница
2.130 ден.
2.130 ден.
Сојуз на хомеопатски асоцијации на Република Македонија
ГАЕА – Здружение за хармоничен раст и развој
2.130 ден.
ГЕАИА ДООЕЛ – Друштво за хомеопатски услуги и третмани
6.600 ден.
М-ШЕСТ Едукативен центар
3.300 ден.

-

Формирање на Комисија за спроведување на избори

Претседателот на Собранието информира дека согласно член 9 од Деловникот за работа на
Собранието, за спроведување избори за Претседател на Собраниото, Заменик претседател на
Собранието и за претставници на членовите на Институтот во Советот на Институтот, Собранието
формира Комисија за спроведување на избори. Комисијата се состои од 2 претставника на членовите
на Собранието и претставник на вработените во Институтот. Членовите на Комисијата се избираат со
мнозинство гласови од присутните членови.
Претседателот на Собранието информира дека за претставник од Советот е предложен г-дин
Ангелчо Трајановски, за претставник од факултетот за Дизајн и технологија на мебел и ентериер е г-ѓа
Елена Јефтовска, додека од вработените во ИСРМ во Комисијата е предложен г-дин Велибор Тасевски.
Предлогот беше едногласно усвоен и Собранието на ИСРМ ја донесе следната
ОДЛУКА:
СЕ ФОРМИРА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ВО СОСТАВ:
1. Ангелчо Трајановски, Министерство за здравство,
2. Елена Јефтовска, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје,
3. Велибор Тасевски, ИСРМ
КОЈА ТРЕБА ДА ГИ СПРОВЕДЕ ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ, ЗАМЕНИК НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ И ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЧЛЕНОВИ НА ИНСТИТУТОТ ВО СОВЕТОТ
НА ИНСТИТУТОТ
Точка 8: Избор на Претседател на Собранието на ИСРМ
Претседателот на Собранието на ИСРМ ги информира присутните дека за Претседател на
Собранието на ИСРМ е пристигната само една номинација, односно номинацијата на проф. д-р Ѓорги
Груевски од Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје, па со оглед на тоа беше
одлучено гласањето да биде јавно.
Претседателот на Собранието го стави на гласање предлогот за избор на Претседател на
Собранието на ИСРМ.
Собранието на ИСРМ едногласно ја донесе следната
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ОДЛУКА:
НА ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ИМЕНУВА ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ ГРУЕВСКИ, ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И
ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР – СКОПЈЕ
Точка 9: Избор на Заменик претседател на Собранието на ИСРМ
Претседателот на Собранието на ИСРМ истакна дека согласно чл. 18, став 3 од Статутот на
ИСРМ, Заменикот претседател на Собранието на ИСРМ го избира Собранието на ИСРМ. За заменик
Претседател на Собранието на ИСРМ пристигнати се две номинации и тоа: г-дин Митко Алексов од
Сојуз на стопански комори на Македонија и м-р Синиша Спасов од МЕПСО АД (Македонски
електропреносен систем оператор).
По спроведеното гласање, Комисијата констатираше дека од вкупно присутни 52 членови на
ИСРМ, правото на глас го искористиле 48 членови од кои 31 член на Собранието на ИСРМ гласале за
м-р Синиша Спасов, додека 17 членови гласале за г-дин Митко Алексов.
Собранието на ИСРМ ја донесе следната
ОДЛУКА:
ЗА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ИСРМ СЕ ИМЕНУВА М-Р СИНИША СПАСОВ ОД
МЕПСО АД (МАКЕДОНСКИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН СИСТЕМ ОПЕРАТОР)
.
Точка 10: Именување на членови на Советот на ИСРМ
Согласно член 14 од Законот за стандардизација (“Службен весник на РМ.”бр.54/2002, 84/2012,
23/2013 и 41/2014) и член 20 и член 21 од Статутот, Советот на ИСРМ го сочинуваат девет члена, во
следниов состав: тројца претставници од основачот; тројца претставници на индустријата, вклучуваќи
најмалку еден претставник од секторот за мали и средни претпријатија; еден претставник од високо
стручни образовни институции; еден претставник од вработените во Институтот и еден претставник од
стопански комори, организации на потрошувачи, консултантски и сертификациски тела, инспекциски
тела и сите други заинтересирани страни.
Членовите на Советот на ИСРМ ги именува и разрешува Собранието на Институтот за период
од четири години, со можност за повторно именување. Претседателот на Советот го избираат
членовите на Советот.
Владата на Република Македонија врз основа на член 14 став 2 алинеја 1 од Законот за
стандардизација достави допис бр. 24-1455/2 од 17.03.2016 година, со кој на Собранието на Инситутот
му предложува за членови-претставници на основачот во Советот на Институтот за стандардизација на
Република Македонија да ги именува:
- Ангелчо Трајановски
- Кристина Сотировска
Предлогот за уште еден член-претставник од Владата на Република Македонија ќе биде
доставен дополнително.
Претставникот на вработените во Институтот го предлагаат вработените, за период од четири
години, со можност за повторен избор. Институтот за стандардизација на Република Македонија до
Собранието на ИСРМ ја достави Одлуката бр. 02-326/1 од 21.03.2016 година со која за претставник на
вработените во Советот на ИСРМ се избира:
- Тоде Темов
Претседателот на Собранието ги информира присутните за пристигнатите номинациии за избор
на претставници од членовите на Институтот кои ги предлагаат и избираат членовите на Институтот.
Пред почетокот на гласањето, членките беа информирани дека треба да заокружат тројца кандидати од
гласачкото ливче од вкупно номинирани 5 претставници на индустријата, вклучуваќи најмалку еден
претставник од секторот за мали и средни претпријатија; еден кандидат од вкупно номинираните 4
претставници од високо стручни образовни институции и еден кандидат од вкупно номинираните 9
претставници од стопански комори, организации на потрошувачи, консултантски и сертификациски
тела, инспекциски тела и сите други заинтересирани страни.
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Гласањето го организираше Комисијата за избор. По спроведениот процес на гласање
Комисијата го образложи следниот заклучок:
За членови на Советот на ИСРМ најголем број на гласови имаа следниве тројца претставници
на индустријата, вклучуваќи најмалку еден претставник од секторот за мали и средни претпријатија:
- Г-дин Леко Ристовски - МЕПСО АД
- Г-дин Велибор Ивановски, Раде Кончар контактори и релеи ДОО
- Г-дин Златко Соколовски, Микросам АД - Прилеп
Од членките на ИСРМ за претставник од високо стручните образовни институции за член на
Советот на ИСРМ најголем број гласови има добиено:
- проф д-р Јадранка Блажевска Гилев, Технолошко металуршки факултет – Скопје
За претставник од Стопански комори, организации на потрошувачи, консултантски и
сертификациски тела, инспекциски тела и сите други заинтересирани страни, по спроведеното гласање
најголем број на гласови има добиено:
- г-дин Михајло Евросимовски од Сојуз на стопански комори на Македонија
Согласно резултатите добиени од Комисијата за спроведување на изборот на членовите на
Советот на ИСРМ, Собранието на ИСРМ ја донесе следната
ОДЛУКА:
НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИСРМ СЕ ИМЕНУВААТ:

-

Г-дин Леко Ристовски - МЕПСО АД
Г-дин Велибор Ивановски, Раде Кончар контактори и релеи ДОО,
Г-дин Златко Соколовски, Микросам АД - Прилеп
проф д-р Јадранка Блажевска Гилев, Технолошко металуршки факултет – Скопје
Г-дин Ангелчо Трајановски – Министерство за здравство
Г-ѓа Кристина Сотировска – Министерство за финансии
г-дин Михајло Евросимовски - Сојуз на стопански комори на Македонија
Г-дин Тоде Темов

Точка 11: Информација за начинот на определување на висината и плаќањето на членарината за
2016 година
Директорот на ИСРМ информираше дека висината на членарината за 2016 година останува
иста како и за минатата година.
Собранието на ИСРМ го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК:
СЕ УСВОЈУВА ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И
ПЛАЌАЊЕТО НА ЧЛЕНАРИНАТА ЗА 2016 ГОДИНА
Точка 12: Разно
По оваа точка на Дневниот ред директорот на ИСРМ ги информира присутните за XII-то годишно
Собрание на европските тела за стандардизација CEN/CENELEC кое ќе се одржи во периодот од 06 до
08 јуни 2016 година во хотел Александар Палас во Скопје. На Собранието се очекува присуство на
околу 60 земји учеснички, како од Европа така и од останатите континетнти, односно присуство на околу
250 гости од земји активно вклучени во процесот на стандардизација на светско ниво. Врз основа на
досегашните искуства покрај членките на CEN/CENELEC ќе присуствуваат и директори на останати
големи институти за стандардизација, како и сопственици на светски познати компании, а седниците на
Собранието ги отвораат претседателите на влади и држави.
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Г-дин Давчев ги информира присутните дека во една од халите е планиран саем на индустрија и
високошколски установи каде ќе биде дадена можност членките на ИСРМ да откупат штанд за време на
одржувањето на Собранието. Предвидени се 15 помали и 1 поголем штанд на кој заинтересираните
страни би можеле соодветно да се презентираат.
По оваа точка на Дневниот ред немаше дискусија, по што претседателот на Собранието на
ИСРМ им се заблагодари на присутните за соработката и ја затвори Седницата.
Тринаесеттата Седница на Собранието на ИСРМ заврши со работа во 14:05 часот.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ
Проф. Д-р. Ѓорѓи Груевски

Записничари:
м-р Виолета Шареска-Ѓаковска, ИСРМ
Валентина Арсовска, ИСРМ
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