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Одлука на Влада на РМ („Сл.весник на Република
Македонија бр. 14/2003)

Историјат на националната стандардизација
во Република Северна Македонија
20031994-2003

1994-1995
Биро за
стандардизација
и метрологија
Министерство за
стопанство
Сектор за
стандардизација

Институт за
стандардизација
на Република
Македонија

СТРУКТУРА НА ИСРСМ

Органи на управување
▪
▪

Собрание на ИСРМ,
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Одбор за контрола на материјалнофинансиско работење
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Директор

Внатрешна организација на ИСРМ

СТРУКТУРА НА ИСРСМ
Собрание на ИСРСМ

Одбор за материјално
финснсиско работење

Совет на ИСРСМ

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
Меѓународна организација за стандардизација, www.iso.org
Полноправен член, 1995 год.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
Меѓународна електротехничка комисија, www.iec.ch
Асоцијативен член, јануари 2005 год.
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
Меѓународна телекомуникациска унија, www.itu.int
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
Европски комитет за стандардизација, www.cen.eu
Полноправен член, јули 2012 год.
EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTRORECHNICAL
STANDARDIZATION, www.cenelec.eu
Европски комитет за електротехничка стандардизација
Полноправен член, јули 2012 год.
EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE
Европски институт за телекомуникациски стандарди, www.etsi.org
Национално тело за стандардизација, декември 2006 год.

Виенски договор

Дрезденски договор

ISO 9000 – Системи за менаџмент со квалитет
ISO 14000 – Системи за менаџмент со животна средина
ISO 22000 - Систем за управување со безбедноста на храната
ISO 26000 – Општествена одговорност
ISO/IEC 27000 – Системи за управување со информациска безбедност
ISO 50001 - Системи за менаџмент со енергија
ISO 31000 – Менаџмент со ризик
ISO 3166 - Кодови на државите

www.isrsm.gov.mk

ПРОДАЖБА НА СТАНДАРДИ (1)
Барање за стандарди се упатува до ИСРСМ
ИСРСМ испраќа до
порачателот
поединечна цена

Доколку понудата е
прифатена, ИСРСМ му
испраќа на порачателот
фактура

По извршена уплата, со доказ
за извршената уплата,
порачаните стандарди се
подигаат во архивата на
ИСРСМ.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАЖБА НА СТАНДАРДИ

АВТОРСКИ ПРАВА
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.

ИСРСМ обезбедува и едукација за
стандардизација на заинтересираните страни
преку различни обуки и семинари
Толкување на барањата на стандардите:
• МКС EN ISO 9001:2015- Системи за менаџмент со квалитет,
• МКС EN ISO 14001:2015, Системи за менаџмент на животна
средина
• MKС EN ISO 22000:2018 -Систем за управување со
безбедноста на храната
• МКС ISO 45001:2018 Системи за менаџмент со
• МКС EN ISO/IEC 27001:2017 -Системи за управување со
безбедност на информации
• МКС EN ISO/IEC 17025:2018- Општи барања на компетентност
на лаборатории за тестирање и калибрација
• Медицински лаборатории - Посебни барања за квалитет и
компетентност - МКС EN ISO 15189:2013
• Стандарди за менаџмент со човечки ресурси

Реализација на in-house обуки

ПРИДОБИВКИ ОД ЧЛЕНСТВО ВО ИСРСМ
❖ Редовно известуваање за активностите на македонската,
европската и меѓународната стандардизација;
❖ Учествуваање во работата на управните органи на ИСРМ
(Собрание и Совет на ИСРМ) и Техничките работни тела
на ИСРМ (ИСРМ ТК)
❖ 20% ПОПУСТ при купување на македонски стандарди;
❖ ПОПУСТ при одредени услуги на ИСРМ;
❖ ПОПУСТ при котизациите за семинарите и советувањата
што ги организира ИСРМ

Категории на членови на ИСРСМ

Претпријатиа

Образовни
институции

Број на финансиски единици/
висина на процентот од
просечната месечна исплатена
нето-плата во РСМ за
пресметка на висината на
членарината

Висина на финансиска
единица за 2021 за
просечната месечна
исплатена
нето-плата по вработен
во период од (I-XII)
Месец 2020*

Износ
на членарина за 2021

(до 50 вработени)

20 финансиски единици

330,00 МКД

6.600,00 МКД

(од 51 до 250
вработени)

40 финансиски единици

13.200,00 МКД

(од 251 до1000
вработени)

60 финансиски единици

19.800,00 МКД

(над 1000
вработени)

100 финансиски единици

33.000,00 МКД

До 200 студенти

10 финансиски единици

Од 200 до 500
студенти

20 финансиски единици

6.600,00 МКД

Над 500 студенти

30 финансиски единици

9.900,00 МКД

Институти-установи

Здруженија на граѓани

Физички лица

15 % од просечната месечна
исплатена
нето-плата во РМ

330,00 МКД

27.082,00 МКД*

3.300,00 МКД

4.062,00 МКД

10% од просечната
месечна исплатена
нето-плата во РМ

2.708,00 МКД

5% од просечната
месечна исплатена
нето-плата во РМ

1.354,00 МКД

*https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=40&rbr=13532

ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ - ТК
Иницијативата за формирање на ТК произлегува од интересот на заинтересираните
страни во соодветна област: машинство, градежништво, електротехника, енергетика,
информациски технологии, земјоделство, хемија, храна, текстил, туризам, менаџмент
на квалитет.......
За членство во ТК заинтересираните страни писмено се пријавуваат со пополнување на
Пријавата за членство во ИСРСМ ТК, ОБ_Р2_004 и Кратка биографија од претставниците.
Секоја членка на ТК може да номинира најмногу 2 претставници, но само со право на еден
глас.
• Номинираниот претставник-ци е стручно лице, кое има искуство во областа на ТК и
треба да има познавање на англиски, германски или француски јазик и можност за
електронска комуникација.
• Номинираниот претставник ги застапува интересите на организацијата што ја застапува
• Трошоците за работата на претставникот во ТК се на товар на организацијата што го
номинирала;

ПРИДОБИВКИ ОД УЧЕСТВО ВО РАБОТА НА
ИСРСМ ТК
❖ Попусти за различни настани (конференции, работилници) или
материјали
❖ 20 % ПОПУСТИ при купување на стандарди од делокруг на работа
на соодветниот ИСРМ ТК
❖ 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 на европско, меѓународно и национално ниво
❖ Можност за воспоставување на односи и контакти со експерти и
фирми од иста бранша во земјата и странство,
❖ Зголемена корпоративни слика како лидер во соодветната
индустриска гранка,

ИСРСМ ИМА ФОРМИРАНО 31 АКТИВНИ ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ
ОД ПОВЕЌЕ ОБЛАСТИ: https://isrsm.gov.mk/mk/committee
Енергетика, црна и обоена металургија
Радиокомуникации, Телекомуникации
Информатичка технологија

Металургија
Машинство, сообраќај
Енергетика

Градежништво, градежни материјали и неметали
Преработка на дрво и производство на мебел
Хемија, Нафта и нафтени производи

Земјоделство и храна
Кожа, текстил и нивни производи
Туризам и сродни услуги

Менаџмент со човечки ресурси.....

ЗАСТАПЕНОСТ НА ЧЛЕНКИ ВО ИСРМ ТК
Стопански комори

Индустрија

Органи на државна
управа

Здруженија на
потрошувачи

ИСРСМ
ТЕХНИЧКИ
КОМИТЕТИ

Образовни и
истражувачки
институции

Сертификациони
и консултански тела

Инспекциски тела

Невладини
организации

ИСРСМ ТК работи и задачи:
− подготовка, предлог за усвојување, предлог за повлекување и преиспитување
на македонски стандарди, стандардизациски документи и нивен превод;
− подготовка на стручни мислења по однос на македонските стандарди и
стандардизациски документи;
− подготовка на План за работа на ТК иподготовка и реализација на годишна
Програма за работа на ТК;
− изработка на годишен Извештај за работата на ТК;
− подготовка на Програма за работа на Работни групи (РГ);
− предлагаат формирање на постојани или привремени РГ и ја следат нивната
работа;
− соработуваат со другите ТК на Институтот;
− подготовка на национален став, мислења, коментари и гласање по однос на
меѓународни и европски нацрт стандарди и стандардизациски документи;
− ја следат и земаат учество во работата на техничките работни тела на
меѓународните (ISO и IEC) и европските организации (CEN, CENELEC и ETSI) за
стандардизација и
Гласањето произлегува од обврската на ИСРСМ како полноправна членка во меѓународните и европските
орагнизации за стандардизација, односно нивните технички комитети.

Права и Обврски на Членката на ТК :
• да учествува во изработка и повлекување на македонските стандарди
• да има пристап до информации потребни за работа во ТК;
• да соработува како член на ТК при постигнување на консензус за
техничките содржини на македонските стандарди и стандардизациски
документи;
• да постапува и работи согласно одредбите на Законот за
стандардизација, Статутот и другите акти на Институтот;
• редовно и активно да учествува во работата на ТК;
• да ги реализира превземените работни задачи во ТК;
• да учествува во подготовка на национален став, мислења, коментари и
гласање по однос на меѓународни и европски нацрт стандарди и други
стандардизациски документи;
• нејзиниот претставник да учествува во застапувањето на интересите на
македонската стандардизација како делегат или експерт на ТК, во
техничките комитети, подкомитети и работни групи на меѓународните и
европските организации за стандардизација и
• да не ги злоупотребува или недозволено да постапува со информациите
и материјалите кои што се користат во работењето во ТК.

Седници на ТК
• Седниците на ТК се одржуваат согласно потребите на ТК или на предлог на
претседателот на ТК и неговите членки.
• Поканите за седниците со пропратниот материјал се испраќаат до членките на ТК
најдоцна 7 дена пред одржување на седницата.
• Седницата на ТК може да се одржи доколку на неа присуствуваат една третина
од вкупниот број на членки на ТК.
• Доколку дојде до одложување на седницата, членките на ТК се известуваат за
настанатите измени во најкус можен рок.
• Претставниците на членките на ТК кои се спречени да присуствуваат на
седницата, треба да го известат техничкиот секретар, во најкус можен рок
• На состаноци на ТК можат да бидат поканети и други лица кои не се членки на тој
ТК, без право на глас.
• Целокупната документација на ТК се архивира од страна на Институтот и се чува
кај техничкиот секретар
• Во вонредни околности, седницата може да се одржи преку интернет
комуникација и софтверски алатки (ZOOM, Microsoft Teams…)

Работа по дописен пат на ИСРСМ ТК
Дописниот начин на работа има за цел преку примена и користење на
електронски алатки за комуникација со членките на ТК-и да обезбеди:
• усвојување на стандардите и стандардизациските документи,
• донесување на ставови кои произлегуваат од работата на CEN/CLC Техничките
одбори (BT одлуки), како и
• потреба од итни консултации во врска со разни прашања поврзани со работата на
ТК.
Електронските алатки кои ќе бидат користени при работа преку дописен пат се:
• ИСРСМ Документ менаџмент системот–ДМС (ISO Livelink),
• електронската пошта и
• веб страната на Институтот.

https://nsb.iso.org

Претседател на ТК
Претседател на ТК може да биде само претставник на членка на
Институтот. Предлог за претседател на ТК може да достават:
• 1/3 од членките на ТК;
• директорот на Институтот и
• заинтересираната страна која го номинирала, а подржана од 1/3 од
членките на ТК.
Претседател на ТК се избира на Седница на ТК со јавно или тајно
гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членки на
ТК

Стандардите можат да бидат
- национални (МКС, DIN, BS..),
- европски (EN) и
- меѓународни (ISO, IEC) стандарди
Македонскиот стандард може да биде идентичен со европски (EN), меѓународен
(ISO/IEC) стандaрд. Во тој случај можете да го препознаете по ознаката (МКС EN,
МКС ISO, МКС IEC).
Македонскиот стандард може да биде и “чисто“ национален стандард односно
изработен од експерти од ИСРСМ ТК и усвоен од ИСРСМ како македонски
стандард.
пр. МКС И.K1.015:1999 –Обработка на податоци –единици за внес на податоци –
Комбинирана тастатура со 48 тастери за македонско кирилично писмо и за
предавање на македонското кирилично писмо со меѓународното множество на
знаци.
МКС

ЧИСТО НАЦИОНАЛНИ (ИЗВОРНИ) МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ

НА

Карактеристики на отпад

ИСРМ ТК 4

1

0

Нафтени производи и средства за подмачкување

ИСРМ ТК 7

3

2

Геотехника

ИСРМ ТК 11

1

0

Гасна техника и опрема

ИСРМ ТК 27

1

0

Електроенергетски постројки

ИСРМ ТК 32

4

0

Информациски и комуникациски технологии

ИСРМ ТК 34

1

0

Еврокодови и Национални анекси

ИСРМ ТК 40

0

3

СТРУКТУРА И ОЗНАЧУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ
Задолжителни поглавја
Нормативни поглавја
Друго

Насловна страна, Предговор, Делокруг на работа, Основни одредби
Нормативни референци, Термини и дефиниции, Симболи, кратенки, Ноирмативни анекси
Содржина, Вовед, Информативни анекси, Библиографија, Индекс

Каде што:
MK – азбучна ознака за Македонија, согласно стандардот ISO 3166;
С – ознака за стандард;
XXXXX – азбучна ознака на изворниот стандард (EN, ISO, IEC) или нивна комбинација и HD за
CENELEC;
YYYY – нумеричка ознака на изворниот стандард
гггг - Година на издавање на македонскиот стандард

ISO 9001:2008
EN ISO 9001:2008
MKC EN ISO 9001:2009

MKC 1001:2012

Усвојување на европски и меѓународни стандарди
и усвојување на изворни македонски стандарди
Обврска :
- Усвојување на европски стандарди како македонски –
фаза 60.60 (Индосирање, Препечатување, Превод)
- По иницијатива – усвојување на меѓународни стандарди
како македонски
- По иницијатива усвојување на изворни македонски
стандарди

Иницијатива за
усвојување од
заинтересирана страна

Совет на ИСРМ
Анализа

ИСРМ ТК

Консензус помеѓу експертите (гласање)
Метод на
усвојување
Јавна расправа на нацрт МКС
(фаза 40,20)

Коментари
Формално гласање – УСВОЈУВАЊЕ (фаза 60,60)

ПУБЛИКУВАЊЕ НА МКС

ИЗВОРЕН НАЦИОНАЛЕН МАКЕДОНСКИ СТАНДАРД
• Подготовка и усвојување на изворен национален
македонски стандард;
• Иницијатива - предлог за подготовка и усвојување на
македонски стандард (фаза 00.00);
• Постапка на мирување (standstill);
• Постапка на известување (нотификација);
• Подготовка и одобрување на нацрт-македонски стандард
Н МКС (фаза 30.99);
• Јавна расправа за нацрт-македонскиот стандард (фаза
40.20);
• Усвојување на македонскиот стандард, МКС (фаза 60.60);
• Преиспитување на МКС (фаза 90.20);
• Повлекување на МКС (фаза 95.99).

ЕВРОПСКАТА И НАЦИОНАЛНАТА ЛЕГИСЛАТИВА
ВО ОБЛАСТА НА СЛОБОДНОТО ДВИЖЕЊЕ
ЕВРОПСКО НИВО

НАЦИОНАЛНО НИВО

Регулативи/ Директиви

НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ –
ТРАНСПОНИРАНИ ДИРЕКТИВИ
Службен весник на РМ

Official Journal ЕС

УСОГЛАСУВАЊЕ СО
ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ
CEN/CENELEC/ETSI
Official Journal ЕС

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ – ПРИФАТЕНИ И
УСОГЛАСЕНИ СО ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ
НАЦИОНАЛНОТО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Службен весник на РМ

ПРИМЕНАТА НА СТАНДАРДИТЕ СОЗДАВА ПРЕТПОСТАВКА ЗА
СООБРАЗНОСТ СО ОСНОВНИТЕ БАРАЊА И ГО ОЛЕСНУВА
ПЛАСИРАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ПАЗАРОТ

ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРДИ
➢ CEN, CENELEC или ETSI добиваат мандат од Европската
комисија;
➢ Европскиот стандард е изработен од страна на CEN,
CENELEC или ETSI преку отворен и транспарентен процес,
изграден со консензус помеѓу сите заинтересирани страни;
➢ Европскиот стандард се објавува од страна на Европската
комисија како хармонизиран европски стандард во
Службениот весник на Европската унија, со што се
обезбедува претпоставка на сообразност со соодветните
суштински барања на Директивите од Новиот приод;
➢ Во случај кога хармонизираниот стандард престанува да
обезбедува претпоставка на сообразност, истиот се
повлекува од Службениот весник на Европската унија.

УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ И
ЕВРОПСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА
• Учеството во работата на меѓународните и европските организации за
стандардизација, односно учество во развојот на меѓународните и
европските
стандарди
и
стандардизациски
документи
и
обезбедувањето на национални ставови, мислења, коментари и
гласање по однос на нив се реализира преку Институтот.
• Постапката за Учество на делегат-и на меѓународно и европско ниво е
дефинирана во Процедурата за Учество на делегат-и на меѓународно и
европско ниво ПР_P2_017.
• Покрај со делегат-и учеството на меѓународно и европско ниво може да
се оствари и преку номинација на експерт-и во рамките на РГ во состав
на меѓународните и европски организации за стандардизација. Во овој
случај номинираниот експерт-и учествува со свои експертски ставови,
предлози и коментари во директниот процес на подготовка на
стандардите и стандардизациските документи.

ПРАШАЊА?????

Ул. Јуриј Гагарин бр.15, III кат
1000 Скопје, Република Македонија
тел. +389 2 3247 150
факс. +389 2 3247 151

e-mail: popovska.vesna@isrsm.gov.mk, jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk
web: www.isrm.gov.mk

