ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА

ПРЕДЛОГ

ЗАПИСНИК
ОД XVIII -ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ
ОДРЖАНА НА 14.10.2020 ГОДИНА

Скопје, октомври 2020 година

ПРЕДЛОГ ЗАПИСНИК
ОД XVIII-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ
Датум на одржување: 14 октомври 2020 година
Време на одржување: 11:00 – 13:30 часот
Место на одржување: МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ
Пред почетокот на XVIII-та седница на Собранието на ИСРСМ, се обратија
следните претставници:
Претставникот на Собранието на Република С. Македонија, Зеќир Рамчиловиќ,
кој го честиташе меѓународниот ден за стандардизација, укажувајќи за важноста на
стандардизацијата за конкурентноста во јавниот и приватниот сектор. Се заблагодари
за поканата и посака успешна работа на седницата.
Претседателот на Собранието на ИСРСМ, проф. д-р Мери Цветковска се
заблагодари за кворумот за одржување на седницата, го истакна одбележувањето на
меѓународниот ден за стандрадизација и посака исполнување на поставените цели и
планови, како и успешен избор на претставници од членките на Собранието во
Советот на ИСРСМ.
Илир Шабани, заменик претседател на Советот на ИСРСМ исто така посака
успешност во работата на седницата.
М-р Жаклина Сековска, една од првите основачи на Институтот за
стандардизација и поранешен директор на Институтот, се обрати дека првото
основачко Собрание на Институтот за стандардизација е одржано во 2004 година и
тогаш за првпат е избран и формиран Советот и Собранието на Институтот за
стандардизација и изрази голема благодарност на сите вработени во него уште од
основањето па се до сега, кои придонесуваат за успешната работа на Институтот за
стандардизација.
М-р Џеват Кицара, директор на ИСРСМ, изрази благодарност за доаѓањето на
присутните за да во иднина се овозможи изгласување на сите собири да можат да се
одржуваат преку online платформи согласно точка 2. од дневниот ред. Посака успешна
работа.
Претседателот на Собранието на ИСРСМ, проф. д-р Мери Цветковска ја отвори
XVIII-та седница на Собранието на ИСРСМ. Констатираше дека е обезбеден
потребниот кворум за да може Собранието полноправно да работи и одлучува според
следниот
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД
11.45 – 13.30
1. Усвојување на Предлог Записникот од XVII – та седница на Собранието на
ИСРСМ;
2. Усвојување на Деловник за дополнување на Деловникот за работа на
Собранието на ИСРСМ;
3. Верификација на избраниот претставник за член во Совет на ИСРСМ,
претставник од вработените во ИСРСМ;
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4. Усвојување на предлог Извештај за работа на Советот на ИСРСМ за 2019
година;
5. Информација за Извештај за работа на ИСРСМ за 2019 година;
6. Информација за донесена Програма за работа на ИСРСМ во 2020 година;
7. Предлог за именување на член на Советот на ИСРСМ, претставник на високо
стручни образовни институции;
8. Предлог за именување на член на Советот на ИСРСМ, претставник на
индустријата;
9. Информација за платена членарина;
- Донесување на Одлука за исклучување на членки на ИСРСМ кои не платиле
членарина;
10. Информација за начинот на определување на висината и плаќањето на
членарината за 2020 година;
11. Разно.
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 ПРЕДЛОГ ЗАПИСНИКОТ ОД XVII – ТА СЕДНИЦА НА
СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ
Претседателката на Собранието на ИСРСМ констатира дека нема забелешки по
предлог Записникот од XVII–та седница на Собранието на ИСРСМ и истиот го стави
на гласање.
Собранието на ИСРСМ, согласно член 24, став 5 и 6 од Деловникот за работа
на Собранието на ИСРСМ, ја донесе следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ ЕДНОГЛАСНО ГО УСВОИ ЗАПИСНИКОТ ОД XVII–ТА
СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ.
ТОЧКА 2:

УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА
РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ
Од страна на претставникот на МАКО-СИГРЕ, беше дадено укажување дека
член 5 од Деловникот за работа на Собранието на ИСРСМ се однесува на носење на
заклучоци/ одлуки по дописен пат помеѓу две седници во посебни случаи. Предложи
во Деловникот за дополнување да се прецизира дека се работи за редовни седници на
Собранието, односно дека се мисли доколку редовните седници на Собранието не
можат да се одржат по редовен пат со физичко присуство (во ситуации како
моменталната со пандемија), тогаш да се наведе дека можат да се одржат и по
електронски пат. Љирим Кадриу, ИСРСМ објасни дека сите постапки се објаснети во
член 5, само истиот е дополнет со уште една алинеја. Но, претставникот на МАКОСИГРЕ уште еднаш напомена дека сосема се согласува со предлогот за одржување
на седниците по електронски пат, но уште еднаш да се преиспита членот од
Деловникот во кој треба да се направи измената, односно истата да се однесува на
одржувањето на редовни седници на Собранието на ИСРСМ.
Собранието на ИСРСМ, ја донесе следната
ОДЛУКА:
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СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ ЕДНОГЛАСНО ГО УСВОИ ДЕЛОВНИКОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ, А
ПРАВНАТА СЛУЖБА ВО ИСРСМ ТОЧНО ДА ГО ДЕФИНИРА ЧЛЕНОТ КАКО ДА
ГЛАСИ
ТОЧКА 3: ВЕРИФИКАЦИЈА НА ИЗБРАНИОТ ПРЕТСТАВНИК ЗА ЧЛЕН ВО СОВЕТ НА
ИСРСМ, ПРЕТСТАВНИК ОД ВРАБОТЕНИТЕ ВО ИСРСМ
Согласно оваа точка на дневен ред, не се врши избор, но само потврдување
односно верификација. Претседателката ја даде информацијата на гласање и
Собранието на ИСРСМ ја донесе следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО
НА
ИСРСМ
ЕДНОГЛАСНО
ГО
ПОТВРДИ
ИЗБРАНИОТ
ПРЕТСТАВНИК ЗА ЧЛЕН ВО СОВЕТ НА ИСРСМ, ПРЕТСТАВНИК ОД
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ИСРСМ
Претседателката на Собранието на ИСРСМ предложи, заради соодветната
ситуација, паралелно да се разгледуваат точките 4., 5., 6., 9., 10. и 11.од една страна и
точките 7., и 8. од друга страна, при што предлогот се прифати.
Претседателката ја објасни постапката за гласање за избор на нови претставници во
Советот на ИСРСМ, при што беа поделени ливчињата за гласање и членките од
Собранието пристапија кон гласањето, а паралелно течеше работата по однос на
останатите точки на дневниот ред.
ТОЧКА 4: УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА
ИСРСМ ЗА 2019 ГОДИНА
Претседателката на Собранието на ИСРСМ констатира дека нема предлози и
забелешки по однос на Извештајот на Советот на ИСРСМ и истиот го стави на
гласање. Собранието на ИСРСМ ја донесе следната
ОДЛУКА:
СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ ЕДНОГЛАСНО ГО УСВОИ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА
СОВЕТОТ НА ИСРМ ЗА 2019 ГОДИНА
ТОЧКА 5: ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИСРСМ ЗА 2019 ГОДИНА
Од страна на претставникот на МАКО-СИГРЕ, беше дадено укажување, дека
Собранието е орган кој секако треба да има информација и за финансискиот дел од
работењето на ИСРСМ. Тој наведе дека во овој Извештај, не е даден финансискиот
Извештај на ИСРСМ за 2019 година и затоа напомена дека е потребно ваквите
извештаи за да бидат комплетни потребно е да бидат комплетирани и со финансиски
дел од извештајот. По однос на овој предлог, директорот се обрати дека секако тој ги
поставува сите документи транспарентно на фејзбук страната и интернет страната на
ИСРСМ за сите заинтересирани страни. Исто така истакна да претставникот на МАКОСИГРЕ доколку има потреба од овој документ да испрати мејл до ИСРСМ со барање и
ќе му биде доставено, а секако истото се однесува и за други членки кои ќе достават
барање до ИСРСМ.
Претседателката на Собранието на ИСРСМ согласно горенаведено укажување
од членката го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК:
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СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ ЈА ПРИФАТИ ДАДЕНАТА
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА ИСРСМ ЗА 2019 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЈА

ЗА

ТОЧКА 6: ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОНЕСЕНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИСРСМ ВО
2020 ГОДИНА
Претседателката на Собранието на ИСРСМ констатираше дека нема забелешки
и предлози по однос на Програмата за работа на ИСРСМ во 2020 година и
Собранието на ИСРСМ го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК:
СОБРАНИЕТО НА ИСРСМ ЈА ПРИФАТИ ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА НА ИСРСМ ВО 2020 ГОДИНА
За спроведување на избори за членови во Советот беше формирана комисија
за спроведување избори во состав:
- Илир Шабани, претставник од Министерство за економија, заменик
претседател на Советот на ИСРСМ, претседател на комисијата;
- Љирим Кадриу, претставник од редот на вработените од ИСРСМ, член на
комисијата;
-

Суада Ајдарпашиќ, претставник од редот на вработените од ИСРСМ, член на
комисијата.

ТОЧКА 7:

ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИСРСМ,
ПРЕТСТАВНИК НА ВИСОКО СТРУЧНИ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
Согласно член 14 од Законот за стандардизација и член 20 и член 21 од
Статутот, Советот на ИСРСМ 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.
Претседателката на Собранието ги информира присутните за пристигнатите 4
номинациии за избор на претставник од членовите на ИСРСМ, кои се претставници од
високо стручни образовни институции, а кои ги предлагаат и избираат членовите на
ИСРСМ. Пред почетокот на гласањето, членките беа информирани дека треба да
заокружат еден кандидат од гласачкото ливче од вкупно номинирани 3 претставници
на високо стручни образовни институции, поради тоа што четвртиот кандидат имаше
доставено допис за повлекување на номинацијата. Гласањето се одвиваше тајно.
Предложените кандидати од високо стручни образовни институции со дописи за
предлог номинација за член во Советот на ИСРСМ се следните:
1. Проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска, претставник од Архитектонски
факултет - Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (допис
со наш бр. 02-568/8 од 11.08.2020 година);
2. проф. д-р Ѓорги Груевски, претставник од Факултет за дизајн и технологии на
мебел и ентериер – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
(допис со наш број бр. 02-568/3 од 20.07.2020 година) и
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3. проф. д-р Оливер Бакревски, претставник од Филозофски факултет – Скопје,
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (допис со наш број бр. 02568/10 од 02.09.2020 година).
Се спроведе процес на гласање и според изброените гласови, Комисијата ги
даде следните резултати:
1. Проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска, претставник од Архитектонски
факултет - Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
со 46 гласови за,
2. проф. д-р Оливер Бакревски, претставник од Филозофски факултет – Скопје,
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
со 12 гласови за,
3. проф. д-р Ѓорги Груевски, претставник од Факултет за дизајн и технологии на
мебел и ентериер – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје,
со 6 гласови за.
Согласно горенаведеното, Комисијата го даде следниот заклучок:
За испразнетото место член во Советот на ИСРМ, претставник на високо
стручни образовни институции беше избрана:
4. Проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска, претставник од Архитектонски
факултет - Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
со 46 гласови за, од вкупно 64 важечки ливчиња, што претставува мнозинство
гласови од вкупниот број присутни членки на Собранието на ИСРСМ.
Со тоа Собранието ја донесе следната
ОДЛУКА:
ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА, ПРЕТСТАВНИК ОД ВИСОКО СТРУЧНИ
ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ СЕ ИМЕНУВА
1.
Проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска, претставник од Архитектонски
факултет - Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
ТОЧКА 8:

ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИСРСМ,
ПРЕТСТАВНИК НА ИНДУСТРИЈАТА
Согласно член 14 од Законот за стандардизација 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.
Претседателката на Собранието ги информира присутните за пристигнатите
номинациии за избор на претставник од членовите на ИСРСМ, кои се претставници од
индустријата, а кои ги предлагаат и избираат членовите на ИСРСМ. Пред почетокот на
гласањето, членките беа информирани дека треба да заокружат еден кандидат од
гласачкото ливче од вкупно номинирани 4 претставници на индустријата. Гласањето
се одвиваше тајно. Предложените кандидати од индустријата со дописи за предлог
номинација за член во Советот на ИСРМ се следните:
1. Сашо Салтировски, претставник од Електродистрибуција ДООЕЛ (допис со
нивен бр. 20-2953/1 од 16.07.2020 година);
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2. Маја Целеска, претставник од ГА-МА АД (допис со наш број бр. 02-568/6 од
28.07.2020);
3. Игор Манасов, претставник од Хидросистем ''ЗЛЕТОВИЦА' – Пробиштип
(допис со наш број бр. 02-568/5 од 21.07.2020) и
4. Ѓорѓи Гошев, претставник од Градежен институт Македонија АД-Скопје
(допис со наш број бр. 02-568/7 од 11.08.2020).
Се спроведе процес на гласање и според изброените гласови, Комисијата ги
даде следните резултати:
1. Ѓорѓи Гошев, претставник од Градежен институт Македонија АД-Скопје,
со 33 гласови за,
2. Маја Целеска, претставник од ГА-МА АД,
со 12 гласови за,
3. Сашо Салтировски, претставник од Електродистрибуција ДООЕЛ,
со 10 гласови за,
4. Игор Манасов, претставник од Хидросистем ''ЗЛЕТОВИЦА' – Пробиштип,
со 7 гласови за,
5. 2 гласа воздржани.
Според горенаведеното, Комисијата го даде следниот заклучок:
За испразнетото место член во Советот на ИСРМ, претставник на индустријата
беше избран:
6. Ѓорѓи Гошев, претставник од Градежен институт Македонија АД-Скопје,
со 33 гласови за, од вкупно 64 важечки ливчиња, што претставува мнозинство
гласови од вкупниот број присутни членки на Собранието на ИСРСМ.
Со тоа Собранието ја донесе следната
ОДЛУКА:
ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА, ПРЕТСТАВНИК ОД ИНДУСТРИЈАТА СЕ
ИМЕНУВА
1. Ѓорѓи Гошев, претставник од Градежен институт Македонија АД-Скопје
ТОЧКА 9:

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПЛАТЕНА ЧЛЕНАРИНА
- Донесување на Одлука за исклучување на членки на ИСРСМ кои не
платиле членарина
Претседателката на Собранието на ИСРСМ ги информира присутните дека
списокот на членки кои немаат платено членарина, како и списокот на членки поради
нивно писмено барање за откажување на членството во ИСРСМ е доставен до сите
членки. Се обрати директорот укажуваќи дека, имајќи ја во предвид целата ситуација
околу здравствената состојба во државата, ќе се продолжи периодот на плаќање на
оние членки кои не платиле досега членарина и истите нема да се исклучат на оваа
седница на Собранието на ИСРСМ.
Во однос на дописот од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, каде истиот бара
да се исклучат факултетите како посебни правни лица и да не плаќаат членарини, но
само како универзитет да плаќаат една членарина, се разви дискусија.
Претседателката на Собранието на ИСРСМ, која и самата е претставник од факултет
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, укажа дека секако самите
факултети кои имаат интерес да членуваат во ИСРСМ од Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје членуваат и си плаќаат членарина, така да предложи дека таа
пракса секако треба да важи и за останатите универзитети како што е во случајов
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Го даде на гласање предлогот да не се прифати
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барањето од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и со 1 воздржан, а останатите за да
не се прифати, Собранието ја донесе следната
ОДЛУКА:
НЕ Е ПРИФАТЕНО БАРАЊЕТО ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
Согласно членот 14 или врз основа на писмена изјава на членката изразувајќи
ја волјата за прекинување на членството, Собранието на ИСРСМ донесува одлука за
исклучување на членот доколку не се придржува на членот 11 од Статутот на ИСРСМ.
Собранието на ИСРСМ ја донесе следната
ОДЛУКА:
СЕ ИСКЛУЧУВААТ ОД ЧЛЕНСТВО ВРЗ ОСНОВА НА ПИСМЕНО БАРАЊЕ ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО, СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ИСРСМ:
1. ИТИС Дооел Скопје;
2. РЖ „Институт“ АД Скопје.
ТОЧКА 10: ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА
И ПЛАЌАЊЕТО НА ЧЛЕНАРИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА
Претседателката на Собранието на ИСРСМ
ја стави на гласање
информацијата за определување на висината и плаќањето на членарината, со што
Собранието на ИСРСМ го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК:
СЕ УСВОЈУВА ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ВИСИНАТА И ПЛАЌАЊЕТО НА ЧЛЕНАРИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА
ТОЧКА 11: РАЗНО
По однос на оваа точка на дневен ред немаше дискусија.
По завршување на сите точки од дневниот ред, Претседателката на Собранието
на ИСРМ им се заблагодари на присутните за соработката и ја затвори Седницата.
ПРЕТСЕДАТЕЛKA НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ
Проф. д-р. Мери Цветковска
Записничари:
Лилјана Хаџиевска - Антовска, ИСРСМ
Алмаса Хајрадиновиќ, ИСРСМ
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