


Кои се проблемите?

     Иако бизнисите многу години 
досега произведувале предмети со 
стока која што потекнува од целиот 
свет, синџирите на снабдување 
сега се многу покомплексни во од-
нос на брзината, големината, дла-
бочината и ширината на глобал-
ните интеракции.

      Глобалната природа на синџирите 
на снабдување и малопродажните 
пазари значи дека бизнисите мора 
да работат во повеќе и најчесто 
различни регулаторни средини. 

  Одредувањето на квалитетот, ав-
тентичноста и следењето на суро-
вините или компонентите подраз-
бира веродостојни и доверливи 
информации.

      Како што иновациите се забрзуваат 
и животниот век на производите 
се намалува, пазарите стануваат 
повеќе непредвидливи и вршат 
зголемен притисок на синџирите 
на снабдување.

    Бизнисите мора да ја управуваат 
својата изложеност на ризик и 
нарушување од прекршување на 
безбедноста на податоците или 
системски грешки.

  Ефективен избор на одржлив 
снабдувач не само во врска со 
финансиската стабилност туку
и со перформансите на Корпора-
тивната социјална одговорност 
(КСО) и етичките практики. 

Синџирите на снабдување на производи 
се распространети ширум светот и 
комплексни, така што компаниите ба-
раат начини да ги направат трошоците 
оптимални, а во исто време да ја 
одржат флексибилноста. Синџирите на
снабдување кои се протегаат преку 
повеќе држави и локации претставуваат 
огромен предизвик во врска со ква-
литетот, усогласеност со регулативите 
и стандардите коишто се однесуваат на 
безбедноста, како и на еколошката и 
социјалната одговорност. 

Набавката е најчесто одговорна за 
до 70% од трошоците на компаниите 
(Извор: Експертскиот институт за 
набавки и снабдување), па така секое 
нарушување може да има ефект врз 
профитот, репутацијата на компанијата и 
лојалноста на клиентите. 

Акредитацијата ја одредува техничката 
компетентност, интегритетот и непри-
страсноста на организациите кои обез-
бедуваат услуги за оцена на сообразноста 
како што се тестирање, калибрација, 
сертификација и инспекција. 

Акредитацијата, поткрепена од меѓу-
народно прифатените стандарди, додава 
вредност на синџирите на снабдување 
како што бизнисите бараат зголемување 
на вредноста и исполнување на дого-
ворените услови, а при тоа да одржат 
ниво на доверба дека производите ги 
исполнуваат техничките спецификации 
и се безбедни за користење. 

80% од трговијата вклучува елементи 
на тестирање, калибрација, инспекција 
и активности за сертификација, ко-
лективно познати како оцена за соо-
бразност (Извор: Организацијата за еко-
номска соработка и развој (ОЕСР)). 
Акредитацијата е независна оцена на 
овие тела за оценување на сообразноста 
согласно прифатените стандарди за да 
се обезбеди нивната непристрасност , 
компетенција и конзистентност. 

Затоа акредитацијата има важна улога 
во намалување на трошоците на трго-
вијата и вршењето бизнис, подобрување 
на технолошкиот трансфер и зголе-
мување на инвестициите. Исто така 
им овозможува на бизнисите да се 

интегрираат во глобалните синџири 
на снабдување за тие да можат да 
демонстрираат квалитет на производ 
преку заеднички „технички јазик“ кој е 
потребен за да се изгради доверба помеѓу 
бизнис партнерите. (Извор: Светската 
банка). Извештајот изготвен од Светската 
трговска организација, Економското 
истражување и статистичката поделба, 
посочи дека несоодветното користење 
на оценувањето на сообразноста има 
удел во 10% од Специфичните трговски 
проблеми (СТП). Акредитацијата нуди 
можност да се посочи овој проблем. 

Улогата на акредитацијата?

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

Локалната самоуправа на 
Обединетото Кралство
Локалните совети на Обединетото 
Кралство користат акредитирани ис-
тражувачи да ги извршат истражу-
вањата за азбест на нивните имоти. 
Акредитацијата според ISO/IEC 17020
гарантира дека истражувачите се ком-
петентни, независни и непристрасни. 
Ова ги поддржува советите во нив-
ниот  труд и избор на снабдувачи за да 
потврдат дека тие добиваат сигурни 
извештаи без потреба тие повторно 
да ги изготват. 

Акредитација: Додавање вредност на синџирите на снабдување



Внесување доверба во 

синџирот на снабдување

Со оглед на сложеноста на денешните 
синџири на снабдување, увереноста 
во мерките, тестовите, инспекциите и 
сертификациите, коишто се извршени 
во друга јуриздикција или пазарен 
сектор се неопходни. Без ниво на 
доверба, слободната размена на добра 
и услуги е во ризик да биде отежната 
од техничките бариери или различни 
нивоа на квалитет, а со самото тоа се 
зголемуваат и трошоците за увозниците 
и потрошувачите. 

Таква сложеност исто така прави да 
владите и регулаторите немаат никаков 
профит при извршувањата на сите 
потребни лабораториски тестирања, 
инспекции и сертификации, коишто се 
потребни за да се заштити јавното здравје 
и безбедноста. Едно од решенијата, 
коешто се повеќе се применува е 
владите да донесат регулативи, коишто 
ќе ги специфицираат  барањата што 
мора да бидат исполнети и процедурите 
што мора да бидат применети за 
демонстрирање на усогласеност, со 
можност провајдерите од приватниот 
сектор да бидат признаени  за спро-
ведување на верификација при процесот 
на усогласеност.  

Оценувањето на сообразноста, вклу-
чувајќи ги активностите како што се 
тестирање, сертификација и инспекција 
се користат за да се утврди дека 
производите и услугите ги исполнуваат 
стандардите или техничките специ-
фикации. Во регулираниот сектор, оце-
нувањето на сообразноста покажува 
усогласување со барањата од зако-
нодавството, а во доброволниот сектор
обезбедуваат осигурување на потро-
шувачите и увозниците дека произ-
водите и услугите кои тие ги вршат ги 
исполнуваат спецификациите. 

Бидејќи телата за оцена на сообразноста 
се, во најголем дел, комерцијални 
организации, акредитацијата оценува 
и изјавува техничка способност на овие 
организации со цел да се обезбеди 
доверба во нивните резултати или 
податоци од тестирањата. 

Поддржување на синџири на снабдување преку меѓународно 

признавање

Телата за акредитација се основани за 
да се обезбеди дека лабораториите, 
телата за инспекција и телата за 
сертификација се предмет на надзор 
од компетентни тела. Меѓународно 
признаените тела за акредитација, 
коишто биле оценети од рамните 
(peer evaluation) како компетентни, 
потпишуваат меѓународни договори 
кои го олеснуваат прифаќањето 
на производите и услугите преку 
границите, па така создаваат глобална 
инфраструктура која ја поддржува 
трговијата, процесите за одобрување од 
регулаторите и доверба во синџирите 
на снабдување. 

Овие аранжмани, кои покриваат 
економии кои претставуваат 96% од 
БДП (Извор: Светскиот економски 
форум) се управувани од Меѓународниот 
форум за акредитација (IAF), во 
полето на акредитација на телата 
за сертификација и Меѓународната 
соработка за акредитација на лабо-
ратории (ILAC), во полето на акреди-
тација на лабораториите и инспек-
циските тела. Овој систем помага да 
се потврди дека работата извршена 
од страна на телата за акредитација е 
конзистентна во целиот свет, одржу-
вајќи меѓународни стандарди од едно 
тело за акредитација до друго. Како 
резултат на тоа, производите и услугите 
што се тестирани, прегледани или 
сертифицирани под палката на ILAC и 
IAF може да бидат прифатени насекаде 
со еднаква доверба. Како таква, 
акредитацијата ги намалува разликите 
во информации или разликите помеѓу 
операторите во глобалниот вредносен 
синџир и служи како начин за глобална 

комуникација помеѓу меѓународните 
трговски партнери. 

Истражувањето спроведено од Центарот 
за економски и бизнис истражувања 
(ЦЕБИ) во Обединетото Кралство 
покажа дека 6.1 милијарди фунти на 
дополнителни увози во Обединетото 
Кралство на годишно ниво можат да 
бидат припишани на стандардите 
и оценувањето за сообразност на
акредитацијата секоја година. Посо-
чија дека набавувачите имаат до-
верба дека производите ќе бидат 
безбедни и одговараат за намената, 
па така тие се нашироко прифатени. 
Системот ги отстранува националните 
произволни технички бариери за 
трговија, ја подобрува довербата и 
транспарентноста преку комплексни 
и мултинационални синџири на 
снабдување. 

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

Сертификација на системот за 
управување со безбедноста на 
синџирите на снабдување (SCSMS) 
Телата за акредитација ја оценуваат 
компетентноста на телата за серти-
фикација да извршат сертификација на  
Системот за управување со безбедноста 
на синџирите на снабдување (ISO 28000). 
Стандардот бара од организациите да 
основаат, имплементираат и постоја-
но да го подобруваат системот за
управување со безбедноста, вклучу-
вајќи аспекти коишто се важни за 
осигурување на безбедноста на синџи-
рите на снабдување. Овие аспекти 
вклучуваат ризици какви што се зака-
ните од тероризам и измами кои имаат 
сериозен удел во бизнисот.



Зголемување на признавањето

Во последните години постои тренд 

на зголемување кон поголемо 

признавање на акредитацијата и 

прифаќањето на аранжманите од 

страна на владите и регулаторите. 

На пример, неодамнешен трговски 

договор на Европската унија (ЕУ) 

потпишан со Јапонија, Канада, Швај-

царија и Тунис ја цитира употребата 

на акредитирани тела за оцена на 

сообразност  за да се обезбеди 

хармонизирана слободна трговија. 

Советот за соработка на заливот 

(ССЗ) работи на единствен Систем за 

пазарна регулација кој што ја посо-

чува акредитацијата како неопходна 

алатка за применување на системот 

за регулација и е користен во сите 

регулативи со цел да се обезбеди 

компетентноста на нотифицираните 

тела. Азиско-пацифичката  економска 

соработка (АПЕС) одобрува акреди-

тацијата да ја потпомогне компонен-

тата за усогласеност во оценувањето 

на договорите на АПЕС. Асоцијацијата 

на југоисточните Азиски нации (АЈАН) 

вклучи акредитација на АЈАН секторите 

за Аранжманите за меѓусебно 

признавање (АМП) за електрична и еле-

ктронска опрема како начин за 

демонстрирање на усогласеноста на 

посочените барања. 

Прифаќањето на акредитација од  

телата кои што имаат проширено 

влијание и домашните регулатори во 

индивидуалните влади исто така им 

помага на владите кои што се членки 

на Светската трговска организација 

да ги исполнат своите обврски под 

Техничките бариери за трговскиот 

договор и Договорот за санитарни 

мерки. 

Употребата на акредитацијата е 

исто така признаена во другите 

делови. Во Обединетото Кралство, 

Институтот на директори ја признава 

сертификацијата на акредитација на ISO 

9001 како мерка во нивниот годишен 

извештај за Добро управување, како 

што прави и Глобалниот иновациски 

индекс, кое што ги оценува економи-

ите според нивниот перформанс. 

Неодамнешен извештај објавен од 

AIRMIC, Здружението на менаџери 

кои преземаат ризик, ја препознава 

вредноста на акредитацијата како 

алатка за да се процени ризикот. 

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

Квалитет и следење на синџирите на 
снабдување на Интермарше 

Францускиот синџир на супермаркети, 
Интермарше, користи платформа ко-
ја што им овозможува да иденти-
фикуваат, анализираат и ги следат 
сите доставувачи, компоненти и про-
изводствени линии во своите синџири 
на снабдување, кои вклучуваат повеќе 
од 4.200 доставувачи лоцирани во 
41 држава на сите нивоа и ги собира 
нивните сертификати за квалитет на 
животната средина. 

Тие се способни да ги увидат сите 
различни единки кои што се вклучени 
во синџирот на снабдување, ги собираат 
и верифицираат сертификатите од 
доставувачите и да направат насочени 
препораки базирани на контролата 
на процесот кај секој снабдувач. Ова 
и овозможува на компанијата, и како 
производител и како малопродажна 
компанија, да го идентификува по-
теклото на производите и да ги намали 
ризиците. 

Акредитацијата се применува во сите 
сектори на синџирите на снабдување, 
кои опфаќаат од здравствена грижа 
и медицински уреди, градежништво, 
енергија, облека и текстил, играчки и 
електроника, ИТ и комуникација, до 
безбедност на храната и снабдување со 
вода. 

Акредитацијата нуди избор на услуги 
кои можат да додадат вредност и да ги 
управуваат потенцијалните ризици во 
синџирите на снабдување преку оце-
нување на сертификацијата, инспекци-
јата, тестирањето и услугите за 
калибрација. Преку демонстрирање 
на компетентност, непристрасност и 
способност на овие организации, тие 
го поддржуваат кредибилитетот на 
стоката и услугите, дозволувајќи набавка 
и овозможувајќи им на менаџерите на 
синџирите на снабдување подобро да 
управуваат со нивните ризици. 

Услуги на акредитацијата:

Додавање вредност на 

синџирот на снабдување



СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

Безбедносни шеми во набавките

Безбедносните шеми во набавките (БШН) 
е форум чија цел е да ги поддржи малите 
бизниси преку рационализирање на 
преквалификациите и намалување 
на трошоците за здравје, безбедност 
и бирократија во синџирот на снаб-
дување.

Регистрираните членови на БШН се 
отворени кон шеми за оценување 
здравје и безбедност од трета страна, 
вклучувајќи шеми за оценување на 
здравје и безбедност како што се тие 
кои што се управувани од големи 
договарачи или Трговски асоцијации. 
Шемите на регистрираните членови 
имаат придобивки од двострано 
взаемно признавање со други шеми на 
регистрирани членови и исто така телата 
за сертификација преку постоечки 
секторски шеми на Безбедносните шеми 
за набавки и Службата за акредитација 
на Обединетото Кралство. 

Докази преземени од порталот на 
БШН ги потврдуваат заштедите на 
индустријата од 2016 година на 
повеќе од 124 милиони фунти поради 
постоењето на договорот за меѓусебно 
признавање за сите членови на форумот. 
Шемата на БШН им овозможува на 
менаџерите за набавки пристап до 
повеќе од 71.000 организации кои 
што биле верификувани во процес за 
оценување на здравје и безбедност. 
Акредитацијата ја потврдува сообраз-
носта со законодавството и ја 
поддржува конзистентноста помеѓу 
шемите - членки.

Поддршка на службите за набавки

IAF „CertSearch“ на Меѓународниот форум 
на акредитација, кој што ќе биде пуштен 
во употреба пред Светскиот ден на 
акредитација, е алатка што ги поддржува 
службите за набавки. Платформата, 
која што во моментов содржи 700.000 
сертификати за системи за управување 
од акредитирани добавувачи, ќе им 
овозможи на купувачите да проверат 
дали нивниот потенцијален снабдувач 
поседува сертификат. Исто така ќе 
помогне за да се направи разликата 
помеѓу сертификатите издадени од 
акредитирани телата за оцена на 
сообразност (ТОС) и сертификатите из-
дадени од некредитирани тела за 
оцена на сообразност и да се провери 
автентичноста на сертификатите. 

www.iaf.certsearch.org

Пронајдете снабдувач



Дополнителни информации

Акредитацијата обезбедува глобално призната алатка не само за оценување и контрола 

на ризиците на внатрешното работење на бизнисите, туку исто така и за производите и 

услугите кои се ставаат на пазарот. На овој начин, регулаторите, купувачите и вработените 

можат да имаат доверба дека акредитацијата придонесува кон побезбеден свет. 

Посетете ја http://www.publicsectorassurance.org

за пристап до истражувањата, студиите на случај 

и дополнителните информации во врска со пози-

тивните придобивки од акредитацијата во при-

донесувањата во политиките за здравје и безбедност. 

Посетете ја www.businessbenefi ts.org за дополни-

телни примери за тоа како бизнисите можат да имаат 

придобивки од стандардите и акредитацијата. 


