ИНФО ЦЕНТАР
Во ИСРМ Инфо Центарот можат да се

Придобивки од
Вашето членство
во ИСРМ и
ИСРМ ТК

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

Институт за
стандардизација на
Република Македонија

и стандардизациски
документи.
ИСРМ преку 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 .
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ИСРМ- ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈA 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 .

СЕКОЈА ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА МОЖЕ
ДА БИДЕ ЧЛЕН НА ИСРМ
Сите заинтересирани правни лица може да
поднесат пријава за членство во ИСРМ заради
остварување на нивните интереси во врска со
македонската национална стандардизација.

ПРИДОБИВКИ од учество во ИСРМ
•

Редовно известуваање за активностите на
македонската, европската и меѓународната
стандардизација;

•

Учествуваање во работата на управните
органи на ИСРМ и Техничките комитети на
ИСРМ;

•

20% ПОПУСТ при купување на македонски
стандарди;

•

ПОПУСТ при одредени услуги на ИСРМ;

•

ПОПУСТ при котизациите за семинарите и
советувањата што ги организира ИСРМ.

ИСРМ е членка во:

Меѓународна организација за
стандардизација - Полноправен
член, 1995 год
Меѓународната електротехничка
комисија - Асоцијативен член,
јануари 2005 год

ПРИДОБИВКИ од учество во ИСРМ TK
•

Европски комитет за
стандардизација - Придружен член,
јули 2003 год

Пристап до најнови информации за
стандардите и законската регулатива и на тој
начин можност за идентификување на
најновите трендови

•

Можност за влијание и учество при
создавањето на
новите стандарди,

•

Можност за воспоставување на
односи и контакти
со експерти и
фирми од
иста
бранша од Македонија и странство

•

Зголемена корпоративни слика како лидер во
соодветната индустриска гранка,

•

Финансиски отстапки и попусти за различни
настани или материјали (конференции,

Европскиот комитет за
електротехничка стандардизација
Придружен член, јули 2003 год
Европскиот институт за
телекомуникациски стандарди
Национално тело за
стандардизација, декември 2006
год

работилници, списанија), итн

•

20% ПОПУСТ при
македонски стандарди

купување

на

Членството во ИСРМ се стекнува врз основа на
писмена пријава – Пристапница за членство во
ИСРМ и доказ за платена членарина.
Во пристапницата, правните лица треба да
овластат преставник кој мора да биде во
работен
однос
на неопределено
време кај пријавениот член
Висината
на
членарината ја
определува
Советот
на
ИСРМ врз основа на следните критериуми:

•

за правните лица - во зависност од
природата на дејноста, годишниот бруто/
нето приход и бројот на вработени во
правното лице;

•

за физички лица - во процент од
просечната бруто плата во Македонија

Членарината се плаќа еднаш годишно,
најдоцна до 30 мај во тековната година за
тековната година.
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