
Известување  

Почитувани, 

Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ) со особено внимание 

ја следи актуелната состојба од ширење на болеста COVID 19 (корона вирус) и презема 

соодветни мерки и активности со цел доследна примена на Заклучоците на Владата на 

Република Северна Македонија за превенција од ширење на болеста COVID 19  (корона вирус) 

во земјава. 

Во таа насока со цел превенирање на сите ризици како за вработените лица во ИАРСМ, така и 

за неговите надворешни соработници и клиенти-корисници на услуги, известуваме дека за 

времетраење на владините мерки се ставаат во мирување сите активности во врска со 

организирање и реализирање на оценки за акредитација.  

За вработените лица се организира работа од дома. 

Пријавите за акредитација на ТОС и сите други документи ќе се примаат исклучиво по 

електронски пат на официјалната е-мејл адреса на Институтот info@iarm.gov.mk и се 

известуваат клиентите по потреба да комуницираат по телефон или електронски со 

вработените.  На интернет страната на ИАРСМ се достапни службените е-адреси и мобилни 

телефони за контакт со вработените.  

Се известуваат клиентите дека пријавите за акредитација кои во овој период за прв пат ќе се 

доставуваат до Институтот со кои се бара (прелиминарно или иницијално оценување) ќе бидат 

заверени во архивата и земени во официјална постапка дури по престанок на мерките на 

Владата, што значи дека пропишаните рокови на ИАРСМ за постапка по нив ќе започнат да се 

сметаат од тогаш. 

Извештаите од  досега реализираните оценки ќе се испраќаат електронски до телата за оцена 

на сообразност. 

Сертификатите за акредитација продолжуваат да важат се до завршување на повторното 

оценување. 

Надзорните и повторните оценувања ќе се реализираат по завршување на посебните мерки за 

заштита од корона вирусот. 

Во меѓувреме ИАРСМ подготвува процедура за далечинско оценување. 

Доколку траењето на посебните мерки за заштита и превенција од ширење на корона вирусот 

се пролонгира, секаде каде што е можно ќе се примени процедурата за далечинско 

оценување. 

Со почит од ИАРСМ 
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