
Врз основа на член 14, алинеа 1 од Законот за акредитација („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.120 2009), Советот на Институтот за 
акредитација на Република Македонија на седницата одржана  на 29.01.2010 
година,  донесе: 
 
 

С Т А Т У Т 
НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

1. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој Статут се уредува: називот, седиштето и организацијата на  Институтот 
за акредитација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институт) 
начинот на вршење на работите и задачите, органите на Институтот, начинот на 
формирање на стручни работни тела на Институтот од член 22 од Законот за 
акредитација и нивните надлежности и одговорности, управувањето, 
раководењето, контролата, правата и обврските на корисниците на услугите, 
меѓународната соработка и други прашања за извршување на работите и 
задачите на Институтот. 

 
Член 2 

Институтот е јавна установа од јавен интерес. 
Институтот има својство на правно лице.  
Институтот во рамките на своите надлежности  настапува самостојно во 
правниот промет, во согласност со закон, во свое име и на своја сметка.  
 

2. Статусни одредби 
 

Член 3 
Називот на јавната установа е: Институт за акредитација на Република 
Македонија. 
Скратениот назив на Институтот е: ИАРМ. 
Називот на Институтот на англиски јазик е: Institut for accreditation of the 
Republic of Macedonia. 
Седиштето на Институтот е во Скопје, на ул. “Васил Главинов“ бб, блок X, 
мезанин. 

 
Член 4  

Институтот има свое лого. 
На акредитираните тела за оцена на сообразност Институтот им доделува знак 
за акредитација.  
Формата, содржината и начинот на користење на логото и знакот за 
акредитација се определени со посебен акт на Советот (во натамошниот текст: 
Совет). 
 
 
 



Член 5 
 

Печатот на Институтот има тркалезна форма со пречник 35mm. Во средината на 
печатот е грбот на Република Македонија, а околу него е натписот: „ Институт 
за акредитација на Република Македонија - Скопје“. 
 
Приемниот штембил има правоаголна форма со димензии 65Х40mm со натпис: 
„Институт за акредитација на Република Македонија - Скопје“, под него има графи 
со податоци за: датум на прием, организациона единица, број, прилог и вредност. 

 
3. Принципи на работење на Институтот 

 
Член 6 

Институтот во своето работење кон сите корисници на неговите услуги, покрај 
принципите определени со член 7 од Законот за акредитација, се придржува и  
на следниве принципи: 

- јавност и транспарентност во работењето; 
- доброволен карактер на акредитацијата; 
- неконкурентност; 
- доверливост; 
- независност во работењето; 
- непристрасност при водењето на постапката за акредитација; 
- нема да дава консултантски услуги на корисниците на услуги; 
- хармонизација на постапката за акредитација со постапките за 

акредитација на меѓународно и европско ниво; и 
- градење на доверба кај корисниците на услугите. 

 
4. Работи и задачи на Институтот 

 
Член 7 

Институтот ги врши работите и задачите определени со член  6  од Законот за 
акредитација. 
Покрај работите наведени во став 1 на овој член, Институтот ги врши и следниве 
работи и задачи:  
- изготвува Годишна програма за работа; 
- изготвува Извештај за реализираната програма; 
- обезбедува информации во врска со своето работење; 
- објавува листа на акредитирани тела и редовно ја ажурира; 
- издава стручни публикации; 
- организира обуки од областа на акредитацијата; 
- ја промовира акредитацијата; 
- работи и други работи во согласност со закон. 
 

Член 8 
 

Работите и задачите вработените ги вршат согласно актот за организација и 
работа на Институтот и актот за систематизација на работите и задачите на 
Институтот. 
 
 



Член 9 
Средствата за работа на Институтот се обезбедуваат согласно член 8 од Законот 
за акредитација. 
 
 

5. Органи на институтот 
 

Член 10 
Органи на Институтот се: 
- Совет; 
- директор; и 
- Одбор за надзор на материјално-финансиското работење. 
 
 а) Совет 
Орган на управување со работата на Институтот е Советот.  

Советот го сочинуваат  11  члена кои ги именува Владата на Републиката на 
Македонија и тоа на предлог на:  
- Владата на Републиката на Македонија  -  четири претставници; 
- универзитетите - еден претставник;  
- стопанските комори - два претставника; 
- телата за оцена на сообразност - два претставника;  
- организацијата на потрошувачите - еден претставник; и   
- Институтот - еден претставник од вработените на  Институтот. 

Мандатот на претседателот и членовите на Советот трае четири години, со 
можност за уште еден избор.  

 

Член 11 
Постапката за именување на нов претседател и членови на Советот отпочнува 
најдоцна три месеци пред истекот на мандатот на Советот определен во член 10 
став 2 на овој Статут. 
Доколку до истекот на мандатот на постојниот состав на Советот од член 10 став 2 
на овој Статут не се започне со постапка за именување на нов состав на Советот, 
постојниот состав продолжува да ги извршува работите до именување на новиот 
состав, а најдолго за период од 6 месеци. 

 

Член 12 
Претседателот и членовите на Советот, можат да бидат разрешени пред истекот 
на времето за кое се именувани во случаите предвидени со член 12 од Законот 
за акредитација. 
Предлогот за разрешување на членови на Советот го носи Советот со 
мнозинство на гласови, а согласност на предлогот дава Владата на Република 
Македонија. 



Постапката за именување на нов претседател и нови членови на Советот на 
местото на разрешените членови е иста како и при изборот на нови членови на 
Советот и започнува веднаш по разрешувањето на некој од членовите на Советот. 
 

Член 13 
Советот ги врши работите и задачите определени во член 14 од Законот за 
акредитација. 
Оппштите акти што ги донесува Советот, согласно член 14 став 1 алинеа 1 од 
Законот за акредитација, во кои се определуваат општите барања за 
акредитацијата или оценката на компетентноста според утврдена регулатива, 
треба да се во согласност со барањата на законите и прописите и 
меѓународните, европските и македонските стандарди за акредитација како и 
документите на европските и меѓународните организации за акредитација.  
Покрај работите од став 1 на овој член Советот ги врши и следните работи и 
задачи: 

− предлага Долгорочна Програма за развој на Институтот која ја донесува 
Владата на Република Македонија; 

− ја подготвува и усвојува програма за работа на Советот; 
− ја разгледува и дава мислење на Годишната програма за работа на 

Институтот; 
− го разгледува и дава мислење по Извештајот за извршување на Годишна 

програма за работа на Институтот; 
− донесува одлуки по приговори на предлог на Комитетот за приговори; 
− преку Одборот за акредитација ја надгледува работата на директорот во 

однос на доделувањето, суспензијата и повлекувањето на акредитацијата; 
− во случај на конфликт на интереси, меѓу директорот и барателот на  

акредитација, на предлог на Одборот за акредитација, донесува одлуки за 
доделување, суспензија и повлекување на акредитацијата;  

− донесува одлука за висината и начинот на плаќање на надоместоците за 
работата на членовите на Советот;  

− донесува акт за висината и начинот на плаќање на надоместоците за 
работата на оценувачите и експертите од оценувачкиот тим;  

− толкување на Статутот; и 
− врши други работи во согласност со законот и овој Статут. 

 
Член 14 

Советот ги формира следните работни тела: 
- Одбор за акредитација; и 
- Комитет за приговори. 
 

Член 15 
Одборот за акредитација го сочинуваат најмалку три члена избрани од составот 
на Советот. 
Членовите треба да бидат независни, непристрасни, компетентни за извршување 
на своите работи и задачи и да ги исполнуваат барањата за доверливост на 
податоците. 
Работите и задачите на Одборот за акредитација се определуваат со посебен акт 
на Советот. 
 



Член 16 
Комитетот за приговори го сочинуваат најмалку три члена избрани од составот 
на Советот. 
Членовите на Комитетот за приговори треба да бидат независни од процесот на 
акредитација за кој е поднесен приговор, непристрасни и компетентни за 
извршување на своите задачи. 
Работите и задачите на Комитетот за приговори се определуваат со посебен акт 
на Советот. 
 
 

Член 17 
Начинот на работата на Советот, правата и должностите на претседателот и 
членовите на Советот, се определуваат со Деловник за работа на Советот.  
 

Член 18 
Советот, по потреба, формира комисии и работни групи. 

 
б) Директор  
 

Член 19 
Со Институтот раководи директор. 

Директорот го избира и разрешува Советот. 
За директор  се избира лице кое ги исполнува условите од член 15 став 3 од 
Законот за акредитација. 
 

Член 20 

Постапката за избор на директорот ја спроведува Советот согласно член 16 и 
17 од Законот за акредитација. 
 

Член 21 
Директорот може да биде разрешен пред истекот на времето за кое е 
именуван, во случаите определени со член 20 од Законот за акредитација. 

 
Член 22 

Советот може без конкурс да постави вршител на должноста – директор од 
редот на вработените во Институтот согласно член 18 од Законот за 
акредитација. 

 
Член 23 

Директорот ги врши работите определени со член 19 од Законот за 
акредитација. 
Покрај работите од став 1 на овој член директорот ги врши и следните работи и 
задачи: 

- донесува акти за начинот на работа на Институтот,  кои се во согласност 
со македонските, европските и меѓународните стандарди како и 
документите на европските и меѓународните организации за 
акредитација со кои детално се регулира работењето на Институтот; 



 
- изготвува Годишна програма за работа на Институтот; 
- изготвува Извештај за реализираната Годишна програма за работа на 

Институтот; 
- изготвува финансиски план и завршната сметка; 
- донесува одлуки за доделување, одбивање, суспендирање и повлекување 

на акредитацијата како и други одлуки во согласност со постапката за 
акредитација и други постапки за оцена на компетентност на телата за 
оцена на сообразност според утврдена регулатива; 

- ги разгледува жалбите по однос на начинот на работа на Институтот и 
донесува одлуки по однос на истите; 

- донесува решенија (решенија за формирање на комисии за оценка и т.н); 
- склучува договори со барателите на акредитација со кои се регулираат 

правата и обврските на барателите на акредитација и Институтот; 
- склучува договори со оценувачите и експертите со кои се регулираат 

правата и обврските на оценувачите и експертите и Институтот; 
- по потреба формира комисии, комитети и работни групи  за реализирање 

на определени задачи; 
- применува  дисциплински мерки и мерки за наградување на вработените 

согласно закон и други прописи; и 
- врши други работи и задачи определени со закон, Статутот и другите 

акти на Институтот. 
 

Член 24 
Во случаи кога директорот е службено отсутен или отсутен поради болест тој 
може да овласти друго раководно лице да го застапува, освен за работи кои се 
во исклучива надлежност на директорот утврдени со законот за акредитација.  
  

Член 25 
Директорот формира комитет за оцена на лица. 
Задача на комитетот за оцена на лица е да ги прегледа новите барања за 
регистрација на оценувачи и експерти и да направи избор на оценувачи и 
експерти, како и да ја оценува работата на оценувачите експертите. 
Членовите на комитетот за оцена на лица од став 1 на овој член и работите и 
задачите на комитетот за оцена на лица  се определуваат со посебен акт на 
директорот. 
 

Член 26 
Директорот формира технички и секторски комитети со задача да дадат стручно 
мислење и решенија по одделни прашања од областа на акредитацијата и оцена 
на компетентноста на телата за оцена на сообразност. 
Членовите на техничките и секторските комитети од став 1 на овој член и  
работите и задачите на техничките и секторските комитети  се определуваат со 
посебни акти на директорот. 

 
Член 27 

Институтот изработува листа на оценувачи и експерти по одделни области и 
редовно ја ажурира. 
 
 



 
в)   Одбор за надзор на материјално – финансиското работење 
  

Член 28 
 

Контролата на материјално – финансиското работење на Институтот ја врши 
Одборот за надзор на материјално – финансиското работење ( во натамошниот 
текст: Одбор за надзор ). 
Одборот за надзор го сочинуваат претседател и два члена.  
Мандатот на претседателот и членовите на Одборот за надзор трае четири 
години. Одборот за надзор поднесува извештај за работењето на Институтот до 
Владата на Република Македонија. 
Начинот на работа, правата и должностите на членовите на Одборот за надзор 
се регулираат со Деловник за работа кој го носи Одборот за надзор. 
 

6. Меѓународна соработка 
Член 29 

Меѓународната соработка согласно член 33 од Законот за акредитација, 
Институтот ја остварува со членство во европските и меѓународни организации 
за акредитација, учество во работата на нивните тела,  учество на конференции 
и тркалезни маси, склучување на договори за взаемно признавање и склучување 
на билатерални договори за соработка.  
 

7. Доверливост  
Член 30 

Сите информациии  кои Институтот ги добива од барателот на услугата за 
акредитација или оценка на компетентноста за време на акредитационата 
процедура и други процедури за оценка на компетентноста на телата за оцена на 
сообразност според утврдена регулатива се третираат како доверливи, освен 
општите податоци за акредитираните тела и опсегот на добиената акредитација. 
Доверливите информации не се пренесуваат на трети лица без писмена 
согласност од барателот на услугата , освен кога обврските за пренесување на 
информациите се предвидени со закон. 
Вработените во Институтот и членовите кои учествуваат во работата на 
органите и телата на Институтот потпишуваат изјава за доверливост. 
 
 

8. Јавност во работата 
Член 31 

Сите информации во врска со начинот на работење на Институтот се јавни и 
транспарентни, освен информациите и документите означени како доверливи. 
Институтот води и објавува листа на акредитирани тела . 
Институтот ја информира јавноста за своето работење преку:  

1. интернет страницата;    
2. пишани материјали; 
3. учество на конференции и тркалезни маси; и 
4. други начини на информирање. 

 
 
 
 



9. Учество на вработените во активностите на синдикатот 
 

Член 32 
 

Вработените во Институтот ги уживаат сите работнички права согласно со 
закон и  колективен договор. 

Член 33 
 

Институтот ја прифаќа работата на претставниците на Синдикатот, 
предвидувајќи за нив услови за извршување на синдикалните активности 
согласно со закон и колективен договор. 
 
 

10. Право на штрајк 
 

Член 34 
Вработените имаат право на штрајк  согласно одредбите за штрајк од Законот за 
установите.  
 

11. Постапка за измена и дополнување на Статутот 
 

Член 35 
 

Изменување и дополнување на Статутот се врши по иста постапка како и за 
неговото донесување. 
 

12. Завршни одредби 
 

Член 36 
 

Со денот на влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на 
Институтот за акредитација на Република Македонија донесен со Решение за 
согласност од министерот за економија бр.02- 7093/1 од 21.11.2003 година.  
 

Член 37 
 

Овој Статут влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување на 
огласна табла и на веб страната на Институтот а ќе се објави по добивање на 
согласност од Владата на Република Македонија. 
 
 
 
 
Дата: 
 
29.01.2010 година 
 

 
Претседател на Советот 

 
Проф. д-р Миколај Кузиновски 

 


