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Завршен настан за проектот финансиран од ЕУ:  

"Техничка поддршка за унапредување на 

капацитетите на Бирото за метрологија” 

 
ЕУ Инфо центар  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Говор на  

Н.Е. Аиво Орав  

Шеф на Делегацијата 
на ЕУ  
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Почитуван Министер Сараќини,  

Почитуван Директор Парнарџиев, 

Почитувана г-ѓа Вуковац, г-дин Перисси,  

Дами и господа, 

 

Ви посакувам топло добредојде на денешниот настан по 

повод успешното затворање на проектот "Техничка поддршка 

за унапредување на капацитетите на Бирото за метрологија".     

 

Овој проект претставува дополнителен чекор кон 

усогласување на домашното законодавство со политиките и 

стандардите во областа на слободно движење на стоки.  

 

Квалитетна, ефикасна и одржлива национална 

инфраструктура – која работи согласно европските стандарди 

и барања – претставува клучен предуслов за слободно 

движење на стоки низ државните граници.  

 

Мерењата буквално ги покриваат сите аспекти од нашето 

секојдневие, при што ни помагаат во безбедноста и 

квалитетот, и не одржуваат здрави и помагаат да бидеме 

иновативни и ја одржуваат нашата економија конкурентна.  
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Точни податоци, базирани на веродостојни мерења, 

формираат камен темелник на докази потребни за успешно 

креирање на политики и регулативи. Сите влади, во напредни 

технолошки земји како и во помалку развиените земји, ја 

подржуваат инфраструктурата за мерење поради користа од 

истата.  

 

Затоа, Европската унија го поддржа проектот за понатамошно 

зајакнување на капацитетите на Бирото за метрологија.  

 

Клучните цели на договорот за техничка поддршка беа:  

- транспонирање и имплементација на усогласеното 

законодавство во областа на метрологијата и пред-

пакувањето; 

- обезбедување на високо квалитетни услуги за бизнис 

заедницата, потрошувачите и граѓаните. 

 

Во рамките на периодот од 21 месец на спроведување на 

проектот, тим составен од експерти претежно од метролошки 

институции на земји членки на ЕУ, работеа заедно со 

персоналот на Бирото со цел да го зголемат квалитетот на 

метрологијата на земјата.  
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Би сакал да нагласам еден битен елемент во врска со 

спроведувањето на проектот. Експертите го поддржаа Бирото 

за метрологија во неговото барање за национална 

акредитација на четирите лаборатории. Што се однесува на 

неодамнешното потпишување на Мултилатералниот договор 

за Европска акредитација, сертификатите за калибрација 

издадени од овие лаборатории ќе бидат целосно признаени 

од соодветните тела на земјите членки на ЕУ. Намалувањето 

на таквите трговски бариери за извоз на стоки на пазарот на 

ЕУ отвора нови перспективи за локалните компании.  

 

ЕУ ќе ја продолжи заедничката соработка со Владата на оваа 

област, бидејќи имаме јасна цел да и помогнеме на земјата 

да стане членка на ЕУ.  

 

Ви благодарам на вашето внимание.  


