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Врз основа на член 14 став 1 алинеја 1 од Законот за акредитација (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 120/2009) и член 17 од Статутот на Институтот 

за акредитација на Република Македонија, Советот на Институтот за акредитација на 

Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 ноември 2020 година 

донесе: 

 

 

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

 

 

I. Општa одредбa 

 

Член 1 
 

Со овој Деловник се уредуваат начинот на работата и водењето на седниците на 

Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (во 

натамошниот текст: Совет), правата и должностите на претседателот и членовите на 

Советот и други прашања што се од значење за неговата работа.   

 

II. Овластувања и конституирање на Сoветот  

 

Член 2 
 

Советот ги врши работите и задачите од својата надлежност утврдени во член 

13 од Статутот од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (во 

натамошниот текст: Статут). 

Член 3 

Работите и задачите од својата надлежност Советот ги врши врз основа на 

Програмата за работа на Советот. 

Програмата за работа на Советот по правило се донесува на почетокот на секоја 

календарска година во согласност со Програмата за работа на Институтот за 

акредитација на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: ИАРСМ). 

 
                                                                 Член 4 
 

Конститутивната седница на Советот се одржува по именувањето на 

претседател и членови на Советот од страна на Владата на Република Северна 

Македонија. 

На конститутивната седница од редот на именуваните членови на Советот се 

избира заменик- претседател. 

Конститутивната седница ја свикува претседателот на Советот на ИАРСМ. 

 

Член 5 
 

Работата на Советот е јавна. 
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III. Свикување на седници, усвојување на дневен 

ред и подготовка на материјали 

 

Член 6 
 

Советот работи на седници. 

Седниците на Советот ги свикува и води претседателот на Советот, а во негово 

отсуство или спреченост или од причини кои стојат исклучиво на негова лична страна 

поради кои не ги извршува своите права и должности согласно овој Деловник, 

неговиот заменик, со сите права и должности што ги има претседателот на Советот 

утврдени со овој Деловник. 

Седниците на Советот по правило се одржуваат со физичко присуство на 

членовите, а по исклучок под одредени услови седниците можат да се отворат и водат 

далечински со употреба на комуникациски средства (телефон или конференциска 

врска со употреба на интернет комуникација и софтверски алатки).  

 

Член 7 
  

Членовите на Советот и директорот на ИАРСМ (во понатамошниот текст 

директорот) се известуваат за одржување на седницата најмалку 8 дена однапред, а 

материјалите за неа им се доставуваат најмалку 5 дена однапред.  

Во посебни случаи претседателот на Советот може да закаже вонредна седница 

со лично известување и без доставување на  материјали.  

По потреба, претседателот може да повика и други лица да присуствуваат на 

седницата, доколку процени дека тие можат да придонесат за подобра и поефикасна 

работа на Советот по определени  точки од дневниот ред. 

 

Член 8 
 

Членот на Советот има право и должност да присуствува на седниците на 

Советот и да учествува во неговата работа, да предлага дневен ред, измени и 

дополнувања на дневниот ред, да учествува во расправата и донесувањето на 

заклучоци и одлуки по прашањата кои се на дневен ред, како и да врши други работи 

кои во рамките на надлежноста на Советот ќе му ги довери Советот.  

 

Член 9 
 

Членот на Советот може, само поради оправдани причини, да изостане од 

седницата на Советот. 

Членот на Советот е должен, за својата спреченост за присуство/учество на 

седницата, благовремено да го извести претседателот на Советот. 

 

Член 10 
 

Поканата за седницата на Советот  содржи:  

− реден број на седницата; 

− ден, час, место/начин на одржување на седницата; 

− предлог-дневен ред;   
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− придружен материјал за прашањата кои се предложени во дневниот ред и 

записник од претходната седница. 

 

Член 10  
 

За прашања кои имаат информативен карактер не е задолжително доставување 

на придружен материјал. 

  

Член 11 
 

Измена на предложениот дневен ред може да предложи претседателот на 

Советот, директорот или член на Советот.   

За секоја седница задолжителна точка од дневниот ред е извештај за 

спроведување на одлуките на Советот донесени на претходната седница. Извештајот  

го поднесува директорот.  

 

Член 12 
 

Секој член на Советот или директорот може да поднесе образложено барање за 

свикување на седница.  

Одлука за свикување на седницата од став 1 на овој член донесува 

претседателот на Советот во рок од 8 дена од  добивањето на барањето. 

Доколку претседателот на Советот добие барање за свикување на седница од  

четири члена на Советот или од три члена и директорот, претседателот е должен  да 

свика седница во рок од 8 дена. 

 

Член 13 
 

Во посебни случаи претседателот на Советот може да одлучи да свика дописна 

седница на Советот кога се работи за посебно прашање од битен и неодложен интерес 

за работата на ИАРМ.  

Во случаи од став 1 на овој член, до членовите на Советот се доставува кратко 

образложение и предлог - одлука.  

Членовите на Советот по писмен пат се изјаснуваат по предлог - одлуката.  

Членовите на Советот своето мислење по предлог - одлуката треба да го 

достават во определениот рок.  

Ако членот на Советот не достави писмено мислење во определениот  рок, ќе се 

смета дека тој се согласува со предлог - одлуката. 

При вршење на формалното гласање ќе се земат предвид само писмени 

одговори испратени по пошта, телефакс или електронска пошта.  

 

Член 14 
 

Ако на седницата на Советот се разгледуваат материјали од доверлив карактер, 

таквите материјали ќе бидат посебно обележани.  

Доверливите материјали од став 1 на овој член, се доставуваат  на членовите на 

Советот на самата седница и за нив се води посебна евиденција.  

По завршување на седницата, членовите на Советот доверливите материјали 

мора да ги вратат на претседателот, односно во архивата на ИАРМ.      
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IV. Управување со седниците на Советот 

 

Член 15 
 

Претседателот на Советот има право и должност да:   

− го претставува Советот; 

− закажува и раководи со седниците на Советот; 

− предлага дневен ред; 

− формулира предлог-одлуки и ставови на Советот; 

− ги потпишува записниците од седниците, одлуките на Советот и други интерни 

акти на Советот; 

− определува  обeм  на информации за јавноста за усвоените одлуки на Советот; 

− се грижи за спроведувањето на одлуките на Советот;  

− врши и други задачи согласно  законот, Статутот на ИАРМ и овој Деловник. 

           Во исклучителни ситуации, кога од одредени причини претседателот како 

претседавач на седницата водена од далечина не е во можност лично да ги потпише 

донесените документи на седницата, има право да го овласти заменик претседателот да 

ги потпише записниците, одлуките и други документи донесени на тековната седница. 

Делегирањето на овластувањето за потпис, Претседателот на Советот го врши со 

депонирање на лична Изјава со која го дава овластувањето, потпишана своерачно и 

доставена до ИАРСМ во скенирана форма преку е-пошта. На документот пред 

наведување на соодветната функција на потписникот се става клаузула дека се врши 

потпишување по овластување. За делегирање на овластувањето Претседателот, по 

правило, ќе го извести Советот на тековната седница за да се констатира во записник. 

 Документите кои произлегуваат од работата на Советот можат да се потпишат и 

со употреба на квалификуван сертификат за електронски потпис на овластениот 

потписник за професионални цели, согласно прописите за употреба на електронски 

потпис. За примена на овој начин на потпишување документот се создава и обработува 

во електронска форма, а потписот се аплицира на PDF формат. Вака потпишаниот 

документ може да се печати за дистрибуција и чување во хартиена форма, при што се 

аплицира и печатот на Институцијата.         

 

Член 16 
 

Пред почетокот на седницата претседателот на Советот утврдува дали е 

обезбеден кворум за работа и донесување на полноважни одлуки. 

Доколку кворумот е обезбеден претседателот  го става на гласање предлогот  на 

дневниот ред.  

Секој член на Советот или директорот може да предложи дополнување  на 

дневниот ред. 

 

Член 17 
 

На почетокот на седницата Советот го усвојува записникот од претходната 

седница. 

Записникот се смета за усвоен ако членовите на Советот немаат забелешки, 

односно ако во записникот се извршени измени во согласност со усвоените забелешки.  

Членот на Советот чија забелешка не е усвоена, може да побара тоа да се 

констатира во записникот.  
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Член 18 
 

Разгледувањето на точките утврдени во дневниот ред започнува со излагање на 

предлагачот или известителот по дадената точка. 

Претседателот на Советот на присутните на седницата им дава збор за дискусија 

по редослед по кој тие се пријавиле. 

Никој не може да дискутира пред да побара и да добие збор од претседателот. 

Членот на Советот кој се јавил за збор може да дискутира само за прашањата 

кои се во непосредна врска со точката од дневниот ред за која се дискутира. 

Ако дискутантот се оддалечи од темата, претседателот има право да го 

предупреди и да му го одземе зборот.  

 

Член 19 
 

По правило, нема ограничување на дискусиите, но претседателот на Советот 

може да ја ограничи дискусијата на разумно времетраење.           

 

Член 20  
 

По претресот на точката од дневниот ред, претседателот  дава предлог за 

донесување на одлука/ заклучок и ги става на гласање. 

 

Член 21 
 

При донесување на позначајни одлуки, за чие разгледување е потребно повеќе 

време, и прибирање на дополнителни информации, претседателот  може, ако е 

потребно, да ја прекине седницата и да ја презакаже за друг термин.  

 

Член 22 
  

Во посебни случаи претседателот на Советот може привремено да ја прекине 

седницата или да ја одложи. 

 

V. Одлуки на Советот 

Член 23 
 

Одлуката на Советот е полноважна ако на седницата на која е донесена 

присуствувале/учествувале повеќе од половината членови на Советот и ако за неа 

гласало мнозинството од присутните членови односно од членовите кои учествувале 

на седницата. 

Статутот на ИАРМ се донесува со  мнозинство гласови од сите членови на 

Советот. 

При донесување на одлука за избор на директор или при негово разрешување, 

како и при донесување на други определени одлуки, Советот одлучува според 

одредбите од Законот за акредитација и Статутот на ИАРМ. 

 

Член 24 

Одлуките од членот 23 на овој Деловник се донесуваат по правило со јавно 

гласање. 

Членовите на Советот се изјаснуваат со тајно гласање во следните случаи:  

− кога се избира заменик-претседател на Советот; 
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− кога се избира или разрешува директор; 

− кога се гласа за доверба или недоверба за работата на некој од членовите на 

Советот; 

− во случаи определени со   Статутот на ИАРМ. 

 

На предлог на член на Советот, Советот може да одлучува со тајно гласање и во 

други случаи. 

 

Член 25 
  

Кога за иста точка од дневниот ред има неколку предлог - одлуки, Советот гласа 

за секоја предлог - одлука одделно.  

За редоследот на гласањето одлучува претседателот. 

Ако ниту една од предложените одлуки не добие доволен број гласови при 

првото гласање, гласањето се повторува за оние две предлог - одлуки кои имаат 

добиено најмногу гласови. Ако и при повторното гласање ниту една од двете предлог -

одлуки не добие потребно мнозинство на гласови, Советот не донесува одлука, при 

што се определува начинот и постапката за изнаоѓање решение на отвореното 

прашање. 

 

Член 26 
 

Советот може да одлучи да се спроведе и поединечно гласање.  

Ако Советот одлучи да се спроведе поединечно гласање, секој член на Советот 

може да даде образложение за својот став. 

 

VI. Записници од состаноците 

 

Член 27 
 

За секоја седница се води записник. 

Записникот содржи: 

− реден број на седницата; 

− датум и време на започнување и завршување  на седницата и место на 

одржување; 

− информација за прекин и  продолжување на седницата; 

− име и презиме на лицата кои присуствувале на седницата; 

− информација за лицето кое претседавало на седницата; 

− информација за кворумот; 

− усвоен дневен ред; 

− констатација за усвоениот записник од претходната седница; 

− информација за лицата кои излагале по одредени точки од дневниот ред и на 

сите оние кои зеле учество во дискусиите; 

− листа на пишани материјали кои служеле како основа за дискусија и донесување 

на одлуки; 

− кратка содржина на дискусиите; 

− барања за промена на одлуки од страна на членовите на Советот и резултати од 

гласањето, посебно за секоја предлог-одлука; 

− одлуки донесени со мнозинство гласови со специфицирање на мнозинството;  
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− информација за секоја предлог-одлука која не е усвоена; 

− одредени ставови на членовите на Советот доколку тие побарале да влезат во 

записникот; и  

− потписи на записничарот и претседателот на Советот или неговиот заменик. 

 

Член 28 
 

Во рок од 10 дена од одржувањето на седницата до секој член на Советот и  до 

директорот се доставува потпишана копија од записникот. 

Другите учесници кои се повикани да учествуваат на седницата на Советот 

добиваат делови од записникот кои се однесуваат само за точките за кои се повикани, 

односно само на нивното излагање или дискусија. 

 

      VII. Посебни одредби  

Член 29 
 

Записниците се интерни документи и нивното објавување не е дозволено. 

 

Член 30 
 

Административно-техничките работи за потребите на Советот ги обезбедува 

ИАРСМ. 

ИАРСМ ги чува оригиналите од записниците, одлуките, извештаите и други 

интерни акти на Советот и ги подготвува материјалите за неговите седници. 

Советот може да побара од директорот да именува стручно лице за секретар на 

Советот за вршење на работите од став 1 на овој член. 

 

Член 31 
 

Постапката за именување и разрешување на директорот, Советот ја спроведува 

во согласност со одредбите од Законот за акредитација и Статутот на ИАРСМ. 

 

Член 32 
 

Постапката за спроведување на конкурсот за избор на директор се спроведува 

преку посебна тричлена  комисија,  формирана од Советот. 

Комисијата има задача: 

 - да изврши проверка на комплетираноста на документите од пријавените 

кандидати според објавениот јавен конкурс; 

 -  да утврди дали кандидатите ги задоволуваат условите од конкурсот; 

 -  да ги отфрли пријавите на кандидатите кои не го запазиле рокот од јавниот 

конкурс; 

 -  за својата работа да подготви извештај и да го достави до Советот. 

 

Член 33 
 

Одредбите од овој Деловник се задолжителни за членовите на Советот и за 

другите лица кои учествуваат во работата на седниците на Советот. 

 

Член 34 
 



 

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Деловник за работа на Советот на ИАРСМ 

Акт: Р 02 
 

   
Издание 5 

  

 Страна: 9/9 

 

Доколку некоја постапка, според која треба да се донесат определени одлуки, не е 

опфатена со овој Деловник, Советот може да го одложи донесување на соодветната 

одлука до утврдување на постапката и нејзино усвојување како дополнување на 

Деловникот. 

 

VIII.      Завршни одредби 

 

Член 35 
 

Предлог за измени и дополнување на Деловникот за работа на Советот може да 

даде во писмена форма секој член на Советот. 

 

Член 36 
 

Сите измени и дополнувања на овој Деловник се вршат по иста постапка како и 

при неговото донесување. 

 

 

Член 37 
 

Со влегувањето во сила на овој Деловник, престанува да важи Деловникот за 

работа на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија донесен на 

30.11.2010 година.   

 

Член 38 
 

            Овој Деловник влегува во сила со денот на неговото донесување. 

 

 

Датум: 12.11.2020 година 

 

 

Претседател на Советот на ИАРСМ, 

 

Елјеса Јонузи, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


