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Врз основа на членот 14, став 1, алинеа 1 од Законот за акредитација („Сл. Весник 

на РМ“, бр. 120/09 и 53/2011) и член 13 став 2 од Статутот на Институтот за 

акредитација на Република Македонија, Советот на Институтот за акредитација на 

Република Македонија на седницата одржана  на 4.11.2013 година донесе: 

 

 

ПРАВИЛНИК   

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

1. Општи одредби 

Член 1 

Со овој Правилник се уредува висината на надоместокот за покривање на 

трошоците за услугите на Институтот за акредитација на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: ИАРМ). 

Составен дел на овој Правилник е  тарифата за надоместоци за спроведување на 

системот на акредитирање (во понатамошниот текст: тарифа). 

 

2. Утврдување на висината на надоместокот на трошоците 

 

Член 2 

Висината на надоместокот на трошоците во тарифата се изразува во бодови. 

Вредноста на еден бод изнесува 0,5 евра.   

Вредноста на 1 € (едно евро) се пресметува во денарска противвредност според 

средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирање на 

услугата. 

 

Член 3 

Ако услугите се вршат надвор од седиштето на ИАРМ, патните трошоци 

(превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на пријавата за 

акредитација. 

 

Член 4 

За превоз на вработените на ИАРМ и/или (на) оценувачите и експертите со 

возило на ИАРМ се наплатува надоместок во височина од 30% од важечката цена на 

супер-бензинот (98 октани) по километар. 

 

Член 5 

Надоместокот за покривање на трошоците, според овој Правилник, се уплатува 

на сметка на ИАРМ. 

 

Член 6 

Тарифата за покривање на трошоците во врска со пријавата за акредитација 

опфаќа: 

 прием на пријавата за акредитација; 

 кратки информативни состаноци; 
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 документи кои ги издава ИАРМ во договор со клиентот; 

 обработка на пријавата за акредитација и утврдување на можностите за 

спроведување на процедурата за акредитација; 

 подготовка и организирање на предоценувачките активности и на првото 

оценување; 

 подготовка на договорот за акредитација; 

 подготовка на сертификат за акредитација со анекс за опсегот на акредитација. 

 

Член 7 

Тарифата за покривање на трошоците во врска со прегледот на документацијата 

опфаќа: 

 преглед на документацијата на системот за квалитет; 

 преглед на техничката документација; 

 кратки информативни состаноци; 

 документи кои ги издава ИАРМ во договор со клиентот; 

 обработка на документацијата; 

 

Член 8 

Тарифата за покривање на трошоците во врска со одржувањето на 

акредитацијата на една лабораторија/сертификационо/инспекциско тело опфаќа: 

– подготовка и организирање на надзор или на повторно оценување; 

– известување за најновиот развој и евентуалните промени на акредитацискиот 

систем; 

– информирање за најновите документи на ИАРМ или на други организации за 

акредитација, а кои се предмет на договорот со клиентот; 

– информирање за меѓулабораториски споредби и за шеми за тестирање на 

оспособеноста; 

–  ажурирање на списокот на акредитирани тела. 

 

Тарифата дадена во Прилогот 1 претставува годишна такса за одржување на 

акредитацијата.  

 

Член 9 

Тарифата за покривање на трошоците за проширување на опсегот на 

акредитација  опфаќа: 

 обработка на пријавата за проширување на опсегот; 

 организирање на дополнително оценување поради проширување на опсегот; 

 подготовка и изработка на нов анекс на сертификатот за акредитација. 

 

Член 10 

Тарифата за покривање на трошоците за оценување (оценувачки ден за еден оценувач 

или експерт) опфаќа: 

 подготовка на оценувачот за предоценувачките и оценувачките активности 

надзорoт и повторното оценување, 

 оценување на компетентноста на клиентот на лице место, 

 подготовка на извештај, 
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 следење на несообразностите/верификација на корективните мерки (доколку се 

идентификувани при оценувањето). 

 

Член 11 

За секоја специфична постапка за акредитација, бројот на деновите и бројот на 

оценувачите и експертите потребни за оценувањето (подготовка, оцена на лице место и 

активности по оценувањето) ги одредува директорот на предлог на водечкиот 

оценувач, а  во консултации со содветниот раководител на сектор/одделение и/или  

стручниот колегиум на ИАРМ, во зависност од: (1) опсегот на акредитацијаta; (2) 

комплексноста на оценувањето; (3) комплексноста на областа која се оценува; (4) 

приложената документација на клиентот и друго. 

 

Член 12 

Висината на надоместокот за покривање на трошоците за оценување 

(предоценка, иницијално оценување, надзор, проширување, вонредно или повторно 

оценување) се пресметува во согласност со тарифата за оценување и одредбите од овој 

правилник и ја определува директорот. 

 

Член 13 

Тарифите од Прилогот 1 од овој Правилник се применуваат за пријавите само за 

една област на акредитација (лаборатории за калибрација или тестирање, 

сертификациски и инспекциски тела) и за едно акредитирано тело или тело кое има 

покренато постапка за акредитација.  

Две тела се сметаат за независни кога немаат заеднички извршен менаџерски 

тим и/или немаат заеднички систем за квалитет. 

 

Член 14 

Во случај кога корисникот на услугата оправдано бара отстапување од 

стандардните процедури, што за ИАРМ претставува дополнителен трошок, ИАРМ ја 

утврдува висината на надоместокот за покривање на трошоците во договор со 

клиентот.  

 

Член 15 

Покривањето на трошоците за учество во меѓулабораториските споредби или во 

други програми за проверка на компетентноста на клиентот, на барање на ИАРМ, 

паѓаат на товар на акредитираното тело. 

 

Член 16 

Надоместокот на трошоците за вонредниот надзор се пресметува под еднакви 

услови и на ист начин како и за трошоците за редовниот надзор. 

Член 17 

Во надоместокот не е вклучен данокот на додадена вредност (ДДВ). 

 

Член 18 

Висината на надоместокот за покривање на трошоците за други услуги на 

ИАРМ, кои не се однесуваат на процедурата за акредитација и оцена на компетентност, 

со одлуки ја определува директорот на ИАРМ на непрофитна основа. 
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Трошоците на ИАРМ за ангажирање на експерти за реализација на своите 

услуги се утврдуваат со договори меѓу ИАРМ и експертите. 

 

3.  Преодни и завршни одредби 

 

Член 19 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

висината на надоместокот за покривање на трошоците за услугите на ИАРМ од 

31.08.2011 година. 

 

Член 20 

Овој Правилник е донесен со давање на согласност од страна на претставниците 

на основачот, односно Владата на Република Македонија . 

 

Член 21 

Овој Правилник влегува во сила  од денот на неговото донесување.. 

 

 

 

Датум: 4.11.2013 година 

 

 

 

Претседател на Советот, 

 

м-р Борче Размоски 

 

 

На седницата на Советот на ИАРМ одржана на 4.11.2013 година, претставниците на 

основачот, односно Владата на Република Македонија, во Советот на ИАРМ,  дадоа 

согласност на овој Правилник. 
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Прилог 1. 

Тарифa за услугите на ИАРМ 

 

Рeд. 

бр. 

Опис Во врска сo: Бодови 

1. Пријава  за акредитација член 6 200 

2. Преглед на документација Член 7 200 

3. Оценување (цена на еден оценувачки 

ден за еден оценувачили експерт) 

член 10 400 

4. Одржување на акредитацијата за 

една лабораторија (годишна такса) 

- до 25 акредитирани методи 

- од 26 до 100 акредитирани 

методи 

- над 100 акредитирани методи 

член 8  

 

200 

300 

400  

6а). Одржување на акредитацијата на 

едно сертификациско тело  за 

производи(годишна такса) 

До 10 типови на производи / 

процеси/услуги кои се 

сертифицираат 

Над 10 типови на сертфикации на 

производи / процеси/услуги кои се 

сертифицираат 

член8  

 

 

300 

 

400 

6б). Одржување на акредитацијата на 

едно сертификациско тело за 

системи за управување (годишна 

такса) 

До 10 области на економски сектори 

кои се сертифицираат 

Над 10 области на економски 

сектори кои кои се сертифицираат 

член8  

 

 

300 

 

400 

6в). Одржување на акредитацијата на 

едно сертификациско тело за лица 

(годишна такса) 

До 2 категории на лица кои се 

сертифицираат 

Над 2 категории на лица кои се 

сертифицираат 

член8  

 

 

300 

400 

7. Одржување на акредитација за едно 

инспекциско тело(годишна такса) 

До 10 области на инспектирање  

над 10  области на инспектирање 

член 8  

 

200 

300 

8. Проширување на опсегот на 

акредитација 

член 9 150 

 


