STANDARDIZATION
INSTITUTE OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA

Reference number and if possible the standard title and contact information of
the person responsible for the purchase
Писмено барање упатено до ИСРМ преку пошта, факс, или мејл во кое се
наведува точната ознака и по можност полниот назив на стандардот како
и контакт податоци на лице задолжено за набавката

14 October
World Standards Day

ISRM sends written information
about the cost of the required
standards

?

ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
14 Октомври
Светски ден на
стандардизација

ИСРМ испраќа до
порачателот писмена
информација за
бараните стандарди и
нивна поединечна цена

If the order is accepted ISRM
sends invoice to the client
Доколку понудата е
прифатена, ИСРМ му испраќа
на порачателот фактура

After payment is made, with the proof of payment the requested
standards are picked up from ISRM Archive
По извршена уплата, со доказ за извршената уплата (примерок
од уплатницата) порачаните стандарди се подигаат во архивата
на ИСРМ.

STANDARDISATION
INSTITUTE OF THE REPUBLIC
OF MACEDONIA

The INFO Center’s working hours: Every working day from 9-13h
ИНФО Центар Ви стои на располагање секој работен ден од 9 до 13 часот
+ 389 2 3247 172; + 389 2 3247 174; isrm.info@isrm.gov.mk

ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНФО ЦЕНТАР
Во Инфо Центарот на ИСРМ можат
да се добијат информации за:
македонските, европските и
меѓународните стандарди и
стандардизациски документи преку
пребарување во електронските бази
на податоци како и во испечатените
каталози на стандарди и
стандардизациски документи.
ИСРМ преку ИНФО Инфо Центар
врши продажба на македонски,
меѓународни и германските (DIN)
стандарди и стандардизациски
документи .
Авторските права на стандардите и
стандардизациските документи му
припаѓаат на ИСРМ и нивното
умножување, дистрибуирање и
препродавање без согласност на
ИСРМ е забрането и истото подлежи
на казнени санкции согласно Законот
за авторското право и сродните
права.

Меѓународна организација за
стандардизација - Полноправен член,
1995 год

Меѓународната електротехничка
комисија - Асоцијативен член, јануари
2005 год

Европски комитет за стандардизација Придружен член, јули 2003 год

Европскиот комитет за
електротехничка стандардизација
Придружен член, јули 2003 год

Европскиот институт за
телекомуникациски стандарди
Национално тело за стандардизација,
декември 2006 год

ИСРМ
Институтот за стандардизација на
Република Македонија (ИСРМ) е
национално тело за стандардизација
кое ги претставува националните
интереси во меѓународните, европските
и регионалните организации за
стандардизација, ги промовира
стандардизациските активности и преку
здружување на јавните и приватните
заинтересирани страни, ИСРМ
подготвува и усвојува доброволни
национални стандарди.
Стандардите и стандардизацијата
претставуваат една од основните
потреби, услови и претпоставки за
успешен развој на македонската
економија.
Безбедни и квалитетни производи на
македонскиот и европскиот пазар може
да се пласираат само со прифаќање на
принципите и барањата на европското
техничко законодавство и
хармонизираните стандарди и нивна
имплементација.
Со цел на остварување на што
поуспешна врска помеѓу
стандардизацијата и економијата, од
особен значај и интерес е вклучувањето
на македонските претпријатија и
другите економски субјекти во
Република Македонија во работењето
на ИСРМ како членки на ИСРМ и членки
во ИСРМ Техничките комитети.
Транспатентноста, отвореноста и
лесниот пристап до информациите се
едни од главните принципи на
стандардизацијата за подигање на
свеста на заинтересираните страни и
нивното учество во македонската
национална стандардизација.
Бидејќи основниот принцип е :
“ Учествувај и биди информиран“

ISRM
The Standardization Institute of the Republic of Macedonia (ISRM) as national
standard body represents the national
interest in the international, European
and regional organization for standardization, promotes the standardization activities and thru bringing together the public
and private stakeholders, ISRM develops
and adopts voluntary national standards.
Standards and standardization are one of
the basic conditions and prerequisites for
successful development of the Macedonian economy.
Safe and quality products can only be
placed on the Macedonian and EU market with the acceptance of the principles
and requirements of the European technical legislation and harmonized standards
and their implementation.
In order to achieve the successful relationship between standardization and
economy, of particular importance and
interest is the inclusion of Macedonian
business community and other economic
entities in the work of ISRM as members
of ISRM or members of ISRM Technical
committees.
Transparency, openness and easy access to information are one of the basic
principals of the standardization for raising awareness of stakeholders and their
participation in the Macedonian national
standardization.
Because the basic principal is:
“Participate and be informed“

INFO CENTRE
The ISRM INFO Center is the place
where all stakeholders can obtain information about: Macedonian, European
and international standards and standardization documents by searching the
electronic database as well as se by
searching the printed catalogue of standards and standardization documents.
ISRM through INFO Center sells the
Macedonian, International and German
(DIN) standards and standardization
documents.
Copyrights of the standards and standardization documents belong to ISRM
and their reproduction distribution and
resell without consent of ISRM is prohibited and it is subject to penalty sanctions under the Law on copyright and
related rights.

International Organization for Standardization - Full member since 1995

International ElectroElectro-technical Commission - associate member since January
2005

European Committee for Standardization - affiliate member since July
2003

European Committee for ElectroElectrotechnical Standardization, affiliate
member since July 2003

European Telecommunications Standards Institute, NSO (national standards body) since December 2006.

