ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ИСРСМ
2020-2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРОГРАМА
А: Оправданост и дизајн на Програмата
Образложение: Програмата Стандардизација произлегува од:
1. Спогодба за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји (ССА, април 2004
година); Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2018-2022 година за 2020 година.
2.1 Стратешкиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија:
- Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните,
- Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската Унија, содржани во Одлуката за стратешки приоритети на
Владата на РСМ за 2020 година (Сл.весник на РСМ бр.90/2019)
2.2 Приоритетни цели на Владата
- Спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на макроекономска стабилност, зголемување на
конкурентноста и вработеноста;
- Имплементација на реформите во јавните финансии во насока на подобрување на фискалната рамка, зајакнување на
процесот на планирање и извршување на Буџетот на РСМ, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на систмот
на јавни набавки;
- Поддршка и развој на мали и средни претпријатија;
- Развивање на ефективна трговска политика;
- Развој и подобрување на конкурентноста на македонската индсустрија;
- Унапредување на заштита на потрошувачите;
- Постигнување на интероперабилност согласно стандардите на НАТО.
3
4
5
6
7

8

Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа при подготвувањето и следењето
на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија (Сл. весник на РМ бр.22/15),
Обврските од Планот 3-6-9 (План 18) во делот на Реформата на јавната администрација (РЈА),
Стратешки план за работа на Министерството за економија за периодот 2018-2020 година/1.9.2 Регулирање на внатрешниот пазар,
НПАА Поглавје 3.01 Слободно движење на стоки/ 3.01.2 Хоризонтални мерки / Стандардизација
Стратешките приоритети на ИСРСМ:
Европска Регулатива 1025/2012 за Европска стандардизација, Стратегија на меѓународната организација за
стандардизација ISO 2015-2021 и Закон за стандардизација (Сл.весник на РМ бр. 54/2002, 84/2012, 23/2013, 41/2014,
53/2016),
ИСРСМ Стратегија за стандардизација 2019 - 2021
Приоритетни цели на ИСРСМ: Усогласување на EУ законската регулатива во делот на стандардизацијата, Одржување на
ефикасен одржлив систем за стандардизација во Република Северна Македонија кој ќе овозможи потполно учество во
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стандардизацискиот систем на европско и меѓународно ниво, што има за цел поддршка на македонското стопанство при излезот
на странските пазари и заштита на македонските интереси.
Воспоставување на сертификациско тело по новата верзија од стандардот ISO/IEC 17021-1:2015. Доделување на знакот македонско
сонценце.
Показатели за успех на Програмата: Број на усвоени европски стандрди и оценките добиени од европските организации за
стандардизација (CEN/CENELEC) како основен показател на успешност. Оценувањето се врши еднаш на неколку години
Програмата е: (забележете го видот на Програмата)
Хоризонтална
Вертикална
Активности од Програмата:
Активност 1: Одржување и унапредување на систем за Показател за успешност: Позитивни оценки добиени од
стандардизација во согласност со европските и меѓународните европските организации за стандардизација (CEN/CENELEC)
правила
како основен показател на успешност
1.1 Работа на техничките комитети, како и активно учество во Број на одржани состаноци на технички комитети.
работата на европските и меѓународните тела за Број на активни ИСРСМ Технички комитети (ТК) во работата на
стандардизација,
CEN/CENELEC TC за 2020 годинa. Во зависност од потребите на
заинтересираните страни.
Број на дадени коментари, мислења и број на гласања по сите
нови проекти за 2020 година во зависност од потребите на
заинтересираните страни.
1.2 Одржување
оперативна
инфраструктура,

телекомуникациска

и

ИТ Компјутери и компјутерска опрема, пристап до интернет, софтвер,
хардвер, база на податоци и Document Management system и
платена годишна лиценца за одржување на ISO Livelink
апликација.

1.3 Одржување на усвоени европски стандарди на ниво кое го
бараат европските тела за стандардизација, како и усвојување
на изворни национални стандарди и усвојување на стандарди
од разни иницијативи, повлекување на конфликтни и
неприменливи национални стандарди,

Број на усвоени стандарди. Во зависност од барањата на
европските тела за стандардизација 2020 година.
Број на повлечени конфликтни национални стандарди. Во
зависност од барањата на европските тела за стандардизација за
2020 година.
Број на усвоени изворни национални македонски стандарди за
2020 година, во зависност од потребите на заинтересираните
страни. Број на останати усвоени стандарди по разни иницијативи.
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1.4 Нотификациски
(standstill)

процедури

и

процедури

Активности од Програмата:
за мирување Број на нотифицирани стандарди. Во зависност од бројот на
усвоени европски стандарди како македонски за тековната 2020
година и нотификација на изворни национални македонски
стандарди за тековната 2020 година.

1.5 Транспарентност и отвореност во работата на ИСРСМ

Анализа на задоволството на корисниците на услуги на ИСРСМ
преку анкетни прашалници. ИСРСМ интернет страната редовно
ажурирана и достпена до сите заинтересирани страни за 2020
година.
1.6 Работилници за заинтересирани страни за примена на Број на работилници за 2020 година. Во зависност од потребите на
стандардите
заинтересираните страни.
Активност 2: Меѓународна и билатерална соработка

Показател за успешност:

2.1 Гаранција за платена годишна членарина во европските тела за Платена членарина за 2020 година.
стандардизација,
- извршени обврски кои произлегуваат од членствата
2.2 Меѓународна соработка
- број на учества на
(1) годишни собранија на CEN, CENELEC, ISO, IEC;
(2) седници на европските технички одбори (CEN/CENELEC BT);
(2) седници на ISO развојни комитети CASCO, DEVCO, COPOLCO
2.3 Билатерална соработка
Активност 3: Зајакнување на кадровскиот капацитет на ИСРСМ
Активност 4: Развој на секторот сертификација
Активност 5: Подигање на јавната свест за стандардизацијата

Број на потпишани/ревидирани билатерални договори за 2020
година – 1.
Показател за успешност: Број на вработени за 2020 година -28
Број на обуки на вработените за 2020 година. Најмалку една по
вработен.
Показател за успешност: Воспоставување сертификациско тело
по стандардот ISO/IEC 17021-1:2015. Во зависност од потребите на
заинтересираните страни.
Показател за успешност: Број на издадени публикации во 2020
година. - 2
Број на одржани промотивни активности, во 2020 година – 3.
Зголемување на продадени стандарди, во 2020 година - 10 %.
Зголемување на број на членки на ИСРСМ, 2020 година - 10.
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Активност: 6. Обуки за стандарди

Број на обуки за 2020 година и број на обучени лица за 2020. Во
зависност од потребите на заинтересираните страни.

Активност 7 : Доделување на знакот Македонско Сонценце

Издадени Сертификати за 2020 година. Во зависност од потребите
на заинтересираните страни.

Б: План за спроведување на програмата
Активност 1: План за спроведување
Одржување и унапредување на систем за стандардизација во согласност со европските и меѓународните правила
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

Човечки
I
год.

II
год.

III
год

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I
год.

II
год.

III
год.

1.1Работа на
Техничките
комитети, како и
активно учество во
работата на
европските и
меѓународните тела
за стандардизација

ИСРСМ и
ИСРСМ ТК

01/2020

12/2022

вработени на
ИСРСМ +
членови на
ИСРСМ ТК +
членови на
Советот на
ИСРСМ

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

1.2 Одржување
оперативна
телекомуникациска
и ИТ
инфраструктура
1.3 Одржување на
усвоени европски
стандарди на ниво
кое го бараат
европските тела за
стандардизација,
како и усвојување на
изворни национални
стандарди и
усвојување на
стандарди од разни
иницијативи.

ИСРСМ

01/2020

12/2022

вработени на
ИСРСМ +
надворешен
поддоговор

500.000,00

500.000,00

500.000,00

ИСРСМ,
ИСРСМ ТК,
ИСРСМ РГ,
СО

01/2020

12/2022

Вработени+
ИСРСМ ТК +
ИСРСМ РГ +
Совет на
ИСРСМ +
Стручни
одбори

900.000,00

700.000,00

700.000,00
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Б: План за спроведување на програмата
Активност 1: План за спроведување
Одржување и унапредување на систем за стандардизација во согласност со европските и меѓународните правила
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

Човечки
I
год.

Повлекување на
конфликтни и
неприменливи
национални
стандарди
1.4 Нотификациски
процедури и
процедури за
мирување
(standstill).
Нотифицирање на:
национална
иплементација на
EN стандарди во
CEN и CENELEC,
нотификација на
национална
иплементација на
меѓународни
стандарди во ISO и
IEC и нотификација
чисто национални
стандарди во CEN и
CENELEC
1.5 Транспарентност
и отвореност во
работата на ИСРСМ
1.6 Работилници за
заинтересирани
страни за примена
на стандардите

II
год.

III
год

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I
год.

II
год.

III
год.

ИСРСМ

01/2020

12/2022

Вработени во
ИСРСМ

200.000,00

200.000,00

200.000,00

ИСРСМ

01/2020

12/2022

100.000,00

100.000,00

100.000,00

ИСРСМ

01/2020

12/2022

вработени на
ИСРСМ +
консултанти
вработени на
ИСРСМ +
Челнови на ТК

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.100.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

6
6
6
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Б: План за спроведување на програмата
Активност 1: План за спроведување
Одржување и унапредување на систем за стандардизација во согласност со европските и меѓународните правила
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

Човечки
I
год.

Вкупно за Активност 1:

II
год.

III
год

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I
год.

II
год.

III
год.

14.900.000,00
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Активност 2: План за спроведување Меѓународна и билатерална соработка
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

I год.

II год.

III год

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

вработени на
ИСРСМ

650.000,00

650.000,00

650.000,00

вработени на
ИСРСМ

300.000,00

300.000,00

300.000,00

I
год.

2.1 Обезбедување на
средства за плаќање
на членарините во
CEN, CENELEC, ISO
и IEC
2.2 Учество на:
-годишни собранија
на CEN/CENELEC,
ISO, IEC;
- седници на
европските технички
одбори
(CEN/CENELEC BT);
- седници на ISO
развојни комитети
CASCO, DEVCO,
COPOLCO
2.3 Потпишување и
реализација на
договори за
билатерална
соработка со странски
национални тела за
стандардадизација

ИСРСМ
МНР
МЕ
МФ

ИСРСМ

01/2020

МНР

Вкупно активности во I година:

01/2020

3

II
год.

12/2022

12/2022

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)

Човечки
III
год

7.450.000,00
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Активност 2: План за спроведување Меѓународна и билатерална соработка
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

I
год.

Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за Активност 2:

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)

Човечки
II
год.

I год.

III
год

II год.

III год

7.450.000,00

3
3
9

7.450.000,00
22.350.000,00

Активност 3: План за спроведување Зајакнување на кадровскиот капацитет на ИСРСМ
Активност

3.1 Нови
вработувања
согласно
Правилникот за
систематизација
на работите и
задачите во
ИСРСМ
3.2
Унапредувања

3.3 Семинари,
обуки за
вработените на
ИСРСМ и
членовите на
ИСРСМ ТК

Одговорни

Консултирани

ИСРСМ,
Влада на
РСМ

ИСРСМ,
Влада на
РСМ
ИСРСМ

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за Активност 3:

3
3
3
9

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)

Човечки
I
год.
5

II
год.

III
год

01/2020

12/2020

01/2022

12/2022

01/2022

12/2022

01/2020

12/2020

01/2022

12/2022

01/2022

12/2022

3

01/2020

12/2022

Вработени во
ИСРСМ
-Членови на ТК
-Членови на
комисси за
сертификација

I год.

II год.

III год

1.432.404,00
2

1.432.404,00
2

3

1.432.404,00

200.000,00
3

200.000,00
750.000,00

750.000,00

200.000,00
750.000,00

2.382.404,00
2.382.404,00
2.382.404,00
7.147.212,00
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Активност 4: План за спроведување Развој на секторот сертификација
Активност

4.1
Воспоставување
на
сертификациско
тело по
стандардот
ISO/IEC
17021-1: 2015

Одговорни

Консултирани

ИСРСМ

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година)
(месец/година)
01/2020

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за Активност 4:

12/2022

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)

Човечки
I
II
III
год.
год.
год
Вработени на
ИСРСМ +
консултанти

I год.

II год.

III год

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

1
1
1
3

700.000,00
700.000,00
2.100.000,00

Активност 5: План за спроведување Подигање на јавната свест за стандардизацијата
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

Човечки
I
год.

5.1
Подготовка и
дистрибуција на
Огласник на
ИСРСМ.
Издавање на разни
промотивни и
тематски
публикации
(брошури, летоци,
плакати).
5.2.
Организација и
реализација на
кампања за
подигање на јавната

II
год.

III
год

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I год.

II год.

III год

ИСРСМ

01/2020

12/2022

2

200.000,00

200.000,00

200.000,00

ИСРСМ

01/2020

12/2022

2

200.000,00

200.000,00

200.000,00

8

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ИСРСМ
2020-2022 ГОДИНА
Активност 5: План за спроведување Подигање на јавната свест за стандардизацијата
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година) (месец/година)

Човечки
I
год.

свест за
стандардизацијата
во Скопје и
регионалните
центри во РСМ .
5.3.
Организирање на
светскиот ден на
стандардизацијата и
промоција на
стандардизациските
активности во РСМ
од страна на
ИСРСМ.

ИСРСМ

01/2020

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за Активност 5:

12/2022

II
год.

III
год

2

3
3
3
9

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I год.

II год.

III год

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00

Активност 6: План за спроведување Обуки за стандарди
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година)
(месец/година)

Човечки
I
год.

6.1 Обуки за
стандарди (обуки
за актуелни ново
усвоени
стандарди; обуки
за стандарди од
специфични
области од
интерес на
компаниите;

ИСРСМ

01/2020

12/2022

II
год.

вработени на
ИСРСМ +
консултанти

III
год

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I год.

II год.

III год

500.000,00

500.000,00

500.000,00
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Активност 6: План за спроведување Обуки за стандарди
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година)
(месец/година)

Човечки
I
год.

II
год.

III
год

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I год.

II год.

III год

обуки за
стандарди
вклучени во
законската
регулатива на
РМ; ад хок обуки
за стандарди за
заинтересирани
страни; in-house
обуки за
стандарди итн.)

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за Активност 6:

500.000,00

1
1
1
3

500.000,00
500.000,00
1.500.000,00

Активност 7: План за спроведување Доделување на знакот Македонско сонце
Активност

7.1 Доделување
на знакот
Македонско
Сонценце

Одговорни

Консултирани

ИСРСМ

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за Активност 7:

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/година)
(месец/година)
01/2020

1
1
1
3

12/2022

Човечки
I
II
III
год.
год.
год
Вработени на
ИСРМ +
консултанти

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
I год.

II год.

III год

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
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Година на реализација:
2020
2021
2022
Вкупно за Програмата: Стандардизација

Активност
18
18
18
54

Средства
17.132.404,00
16.932.404,00
16.932.404,00
50.997.212,00

3. Влијанија врз човечките ресурси
Програма
Стандардизација

Резиме на потреба од нови
вработувања
Потреба од 3 нови вработувања.
-Советник
-Советник
-Советник

Резиме на потреба од
прераспределба на вработените
Унапредувања 3 (тр)
-Раководител на одделение
-Раководител на одделение
-Раководител на одделение

Резиме на потребите од обука
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Обуки за постапките,
правилата и практиката на
европската и меѓународната
стандардизација; во постапки
за активна соработка при
подготовката на европските и
меѓународните стандарди во
европските и меѓународните
технички работни тела (ISO,
IEC, CEN,CENELEC, ETSI)
Заштита на интелектуална
сопственост на стандардите и
патенти
Обуки за користење на
софтвер за управување со
документите и базите на
податоци и заштита на
електронско издавање на
стандардите
Обука за техничко уредување
на стандарди
Специјалистичка обука за
дизајн и уредување на
документи, стандарди и
изданија на ИСРСМ
Обука за задоволство на
корисниците, интерпретација
на стандардот ISO 10002:2014
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

Обука за техники на
преговарање и продажни
вештини
Обука за начини на промоција
на ИСРСМ- најдобри
практики
Обука за ЕУ нотификациски
процедури за сите
стандардизациски проектишто
се планираат на национално
ниво и процедури за
мирување (standstill), СТО
ТБТ нотификации
Обуки за односи со јавноста,
маркетинг и промоција
Обука за управување на
системи со квалитет,
Обуки за Секторот
сертификација
Обуки за доделување на
знакот Македонско Сонценце
Обука за општествена
одговорност
Обуки за приближување на
националното законодавство
со законодавството на ЕУ
Обуки за издаваштво и
продажба на стандардите и
другите стандардизациски
документи
Обуки за компјутери и
странски јазици
Обуки за Секторот за
сертификација
Обука за терминолошки
начела, структура и создавање
нови називи, според ISO
Обуки за деловно и
финансиско работење
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Очекувано влијание во I година

Очекувано влијание во I година

9 Принципи на правична застапеност
Очекувано влијание во II година

Очекувано влијание во III година

10 Принцип на еднакви можности на жените и мажите
Очекувано влијание во II година
Очекувано влијание во III година

ИСРСМ под покровителство на европските организации за стандардизација (CEN и CENELEC) ја потпиша декларацијата на
UNECE за родово одговорни стандарди и развој на стандардите.

Следствено, во Брисел - 14 мај 2019 година - Генералниот директор на CEN и CENELEC, г-ѓа Елена Сантијаго Сид,
официјално ја потпиша Декларацијата на UNECE за развој на родово одговорни стандарди и развој на стандарди, заедно со 19
национални членки на CEN и CENELEC. Со овој потпис, ИСРСМ во рамките на CEN и CENELEC се залага за поддршка на
креирање на родово одговорни стандарди. Декларацијата е резултат на работата на Иницијативата за родово одговорни
стандарди која беше лансирана во 2016 година од страна на Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE),
преку својата Работна група за политики за регулаторна соработка и стандардизација (РГ6).Таа има за цел да им помогне на
националните тела за стандардизација и организациите за развој на стандарди во идентификување на активности за поддршка
на креирање на стандарди за родова одговорност. Ова вклучува подобрување на родовата рамнотежа на учесниците во развојот
на стандардите, обезбедување дека содржината на стандардите ги зема предвид родово-специфичните чувствителности и
следење на имплементацијата на стандардите за постигнување рамнотежа меѓу половите.
Со потпишувањето на Декларацијата, заедницата на CEN и CENELEC е горда што се приклучи кон други национални
и меѓународни тела за стандардизација во процесот на развој на стандардите, кој треба да биде повеќе родово одговорен и да
помогне да се постигне „Целта 5“, на Обединетите нации „Цели за одржлив развој за 2030 година - Постигнување родова
еднаквост и поголеми овластувања за сите жени и девојки“. Обврските на ИСРСМ во рамките на CEN и CENELEC
вклучуваат потврдување на Декларацијата, креирање и проактивно спроведување на родово акционен план и следење на
напредокот преку собирање и споделување на податоци, успешни приказни и најдобри практики. Колективна заложба за
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родова еднаквост Заедно со CEN и CENELEC, уште 19 национални организации за стандардизација, членови на CEN и
CENELEC, поединечно ја потпишаа Декларацијата, ветувајќи ги своите обврски.
Очекувано влијание во I година

11 Развивање на заедничките функции
Очекувано влијание во II година

Очекувано влијание во III година

Развивање политики
Стратешко планирање/ подготвување на буџет
Извршување на Буџетот и управување со средства
Управување со човечки ресурси
Управување со информациски технологии
Внатрешна ревизија
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Прилог бр 2

Ризици на ниво на стратешки план
I.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ИСРСМ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Прифаќањето на процесот на управувањето со ризик за ИСРСМ е од суштинско значење затоа што истиот обезбедува подобрување на
ефективноста и ефикасноста на службата во целина и претставува систематско идентификување и примена на сите мерки потребни за
ограничување на ризикот. Тргнувајќи од определбата за поуспешно справување со ризиците при извршувањето на своите надлежности,
ИСРСМ донесе и воведе „Стратегија за управување со ризик за период 2015-2018 година.
Стратегијата за управување со ризик на ИСРСМ ја дефинираат сопствени потреби и надворешните фактори, како што се владините
политики, меѓународните обврски, знаењата и искуствата.
Стратегијата за управување со ризик за периодот 2015 до 2018 година ги претставува стратешките цели и заложби во однос на
управувањето со ризиците, со кои се соочува ИСРСМ. Стратегијата ги задава клучните активности преку кои во зададениот период
дополнително ќе се подобри ефикасноста на ИСРСМ. Истата е целосно усогласена со Стратешкиот план за стандардизација на ИСРСМ и
оди во насока на поддршка на истиот. За да се обезбеди постојана усогласеност, Стратегијата за управување со ризик ќе се ревидира во
однос на идните стратешки планови.
Основната цел на оваа стратегија ќе се постигне преку следните стратешки цели:
- обезбедување правна рамка за примена на управувањето со ризик;
- развој на хармонизиран модел на управување со ризици кои ги покрива сите сегменити на работењето;
- определување активности за утврдување на високоризични области;
- примена на соодветен процес на управување со ризици;
- мерки за подобрување на соработката со други институции;
- мерки за подобрување на внатрешната комуникација;
- мерки за подобрување на односите со сите заинтересирани страни и јавноста;
- набавка на опрема и технологија како поддршка на процесот на управување со ризици.
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Процесот на управување со ризик се состои од следниве основни елементи:
- воспоставување контекст-(опкружувањето и условите во кое процесот на управувањето со ризик се извршува);
- анализа и проценка на ризик;
- преземање соодветна акција-третирање на ризикот;
- мониторинг и ревизија на превземените активности.
Централен дел од процесот на управување со ризик опфаќа стратегијата, која ги поврзува основните елементи двострано и претставува
основен двигател за систематско идентификување и примена на сите мерки потребни за ограничување на изложеност на ризик.
Истовремено ги насочува и следи сите активности во врска со прибирање на податоци и информации, анализирање и проценка на ризикот,
преземање на соодветни дејствија, редовен надзор и повторно разгледување на резултатите од преземените дејствија.
Активности со своите кмпоненти кои ќе бидат превземени се дадени во со стратегијата за управување со ризик.
Спроведувањето на оваа Стратегија за управување со ризик ќе биде основна насока во понатамошниот развој на ИСРСМ. Управувањето
со ризици не е статичен процес поради што и ИСРСМ преку организационите единици мора постојано и континуирано да бара начини за
подобрување на ефикасноста и ефективноста на своето работење.
2. Несоодветен, недоволен простор за работа.
3. Немање доволно финаниски средства за плакање на членарината за меѓународните и европските тела за стандардизација може да
доведе до исклучување на ИСРСМ од овие тела, иако ИСРСМ овие средства ги предвиде во Буџетот за 2020 год
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