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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14 и 199/14), директорот на 

Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ), на ден 22.01.2016  

година, донесе 

  

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

за систематизација на работните места во Институтот за акредитација на 

Република Македонија  

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

     

Член  1 

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни 

службеници, даватели на услуги, помошно – технички лица) во Институтот за 

акредитација на Република Македонија,  распоредот, шифрата, називот и описот на 

работните места по организациони единици и посебните услови потребни за 

извршување на работите и на задачите на одделните работни места. 

 

 

Член  2 

Работите и задачите што се вршат во Институтот за акредитација на Република 

Македонија се определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, 

обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното 

извршување. 

 

 

Член 3 

Работите и задачите и другите посебни работни услови утврдени со овој 

правилник претставуваат основа за вработување и распоредување на вработените во 

Институтот за акредитација на Република Македонија.   

 

Член 4 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во Институтот за 

акредитација на Република Македонија е даден во прилог. 

 

 

II. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

 

  

Член 5 

 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 26 работни места, од кои 24 

се административни службеници и 2 работни места на помошно-технички персонал, 

распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна 
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организација на во Институтот за акредитација на Република Македонија, од кои 

пополнети се 17, а распоредени се на следниов начин: 

 
 

Ниво Систематизирани работни места Пополнети работни места 

Б01 1 0 

Б02 3 1 

Б03 2 0 

Б04 8 5 

В01 8 7 

В02 0 0 

В03 0 0 

В04 0 0 

Г01 2 2 

Г02 0 0 

Г03 0 0 

Г04 0 0 

Вкупно 24 15 

 
 

Член 6 

          Општи услови утврдени со Законот за административните службеници за 
административните службеници се:  

- да е државјанин на Република Македонија,  

- активно да го користи македонскиот јазик,  

- да е полнолетен,  

- да има општа здравствена способност за работното место и  

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност.  
 

Член 7 

         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг 

посебен закон или колективен договор, за раководните административни службеници од 

категоријата Б се:  
 

- Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според 

Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  

- потврда за положен испит за административно управување,  
- работно искуство, и тоа:  

- за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката од кои 

најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно 

најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три 
години на раководно работно место во приватен сектор,  

- за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои 

најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно 

најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три 
години на раководно работно место во приватен сектор или  

- за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката 
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од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно 

најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две 

години на раководно работно место во приватен сектор; 
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски), и тоа:  

- за нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат 

издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС 

со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или Аптис, или 

ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или 

ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат, Тест ДаФ и  

- за нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат 

издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 

европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС 
со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ 

најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ 

најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 
            (2) Потребни општи работни комепетенции на напредно ниво: 

       - Решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг  

        - учење и развој;  

- комуникација;  

- остварување резултати; 

- работење со други/тимска работа;  
стратешка свест;  

- ориентираност кон странките/засегнати страни;  

- раководење; и  

- финансиско управување.  

 
Член 8 

         (1)  Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од 

категоријата В се:  

- стручни квалификации, и тоа:  

- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 

VII/1 степен и  

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската 

рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  

- работно искуство, и тоа:  

- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  

- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  

- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката или  

- за нивото В4 со или без работно искуство во струката; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат 

сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE 

на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС 
со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, 

ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, 

ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 
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 (2) Потребни општи работни комепетенции на средно ниво: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  

- учење и развој;  

- комуникација;  
- остварување резултати;  

- работење со други/тимска работа;  

- стратешка свест;  

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  

- финансиско управување. 

 

Член 9 

         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за помошно 

- стручни административни службеници од категоријата Г се:  

- ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според 

Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.  

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  

- работно искуство, и тоа:  

- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,  

- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,  

- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката или  

- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат 

сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE 

на европски тестатори на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или 
Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или 

ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 

 

 (2) Потребни општи работни комепетенции на основно ниво: 
- учење и развој;  

- комуникација;  

- остварување резултати;  

- работење со други/тимска работа;  

- ориентираност кон странките/засегнати страни; и  

- финансиско управување. 

 
 

III. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ 

ЛИЦА 

 

  
Член 10 

 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 2 работни места на други помошно - 

технички лица, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна 
организација на Институтот за акредитација на Република Македонија. 

 

Ниво Систематизирани работни места Пополнети работни места 

А01 2 2 

Вкупно 2 2 
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Член 11 

          Општи услови за вработување на други помошно – техничките лица се:  
- да е државјанин на Република Македонија,  

- активно да го користи македонскиот јазик,  

- да е полнолетен,  

- да има општа здравствена способност за работното место.  

  

 

Член 12 

-          (1)  Посебни услови за вработување на други помошно–технички лица од 
категоријата А, за нивото А01 се:  

- Стручни квалификации: средно образование  

- работно искуство: со и без работно искуство,  

- за работно место-курир потребно е поседување возачка дозвола о Б категорија 

 

 

IV. OПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  ВО ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

Советник на директорот 

 

Реден број  1 

Шифра AKР-01-02-Б01-001 

Ниво Б1 

Звање  Државен советник  

Назив на работно место Советник на директорот 

Број на извршители 1 

Одговара пред Директорот 

Вид на образование електромашинство, хемиска технологија, машинство  

Други посебни услови - 2 години работно искуство во областа на акредитација 
и/или оцена на сообразност 

- добро познавање на политиката за акредитација и 

структурата на акредитација во ЕУ и дејностите 

поврзани со неа; 
 

Работни цели Обезбедување интегритет на системот на акредитација, 

организирање на соодветен облик на учество во работата на 

други институции и меѓународни организации и организирање 
и управување на промотивни активности и обуки  

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

- анализа на потребите за развој на нови шеми за 

акредитација и други оцени на сообразност; 

- информирање, обука и  оветување за процесот на 

акредитација и соработка со други организации; 

- управување и учество во работата на меѓународни 

организации и организации во РМ за поддршка на 
процесот на акредитација; 

- коoрдинирање на меѓународни активности; 

- развој, подготовка и управување со обуки  (оценувачи, 

тела за оцена на сообразносрт, државни органи); 
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- управување со информациoниот систем; 

- управување со промотивни активности и односи со 

јавноста; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет и на информациски систем за 

акредитација и ги координира активностите за работа на 

истиот 

- други задачи од делокругот на работата на ИАРМ што ќе 

му ги довери директорот на ИАРМ;  
 

 

 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИ  

1. Раководител на сектор за акредитација на лаборатории 

 

1. Сектор за акредитација на лаборатории 

Реден број  2 

Шифра АКР-01-02-Б02-001 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на сектор 

Назив на работно место Раководител на сектор за акредитација на лаборатории 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

директорот 

Вид на образование електромашинство, хемиска технологија, биологија 

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 

- 2 години работно искуство во областа на 

акредитација и/или оцена на сообразност 

Работни цели 

 

Обезбедување интегритет на системот за акредитација на 

лаборатории  и организирање на работата во рамки на 

секторот.   

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

-управување, раководење  и организирање на работата на 
секторот согласно општите барања за телата за 

акредитација на лаборатории за тестирање, калибрација и 

медицински лаборатории и координирање на одделенијата 
во рамки на секторот и помеѓу секторите; 

- грижа за ресурсите (вработените во секторот, 

оценувачите, финансиски и материјални средства) и 

нивно соодветно и рационално искористување; 
- информирање, обука и советување за системот на 

акредитација на вработените во секторот и соработка со 

други организации; 
- дава општи информации за акредитацијата, критериумите 

за акредитација во ИАРМ , процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет 
страниците на европските и мегународните организации 

за акредитација, толкување на посебните барања за 

акредитација  и  проценка дали активностите кои ги 

извршува  корисникот на услугата може да бидат предмет 
на акредитација 

- преглед на пријавите за акредитација и придружните 

документи 

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава 

и странство 
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- врши анализа на поврзани тела 

- прави анализа на податоци за најавени промени на  

акредитираните тела во однос на исполнувањето на 
барањата за акредитација 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет преку давање и анализарање на 

предлози за подобрување на документацијата и 
евентуалните несообразности 

- врши и други работи од  делокругот на работата на 

ИАРМ што ќе му ги довери директорот 

 

 

2. Помошник-Раководител на сектор за акредитација на лаборатории 

 

2. Сектор за акредитација на лаборатории 

Реден број  3 

Шифра АКР -01-02-Б03-001 

Ниво Б3 

Звање  Помошник-Раководител на сектор 

Назив на работно место Помошник-Раководител на сектор за акредитација на 

лаборатории 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Раководител на сектор 

Вид на образование електромашинство, хемиска технологија, биологија 

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 
- 2 години работно искуство во областа на 

акредитација и/или оцена на сообразност 

Работни цели 

 

Обезбедување интегритет на системот за акредитација на 
лаборатории  и организирање на работата во рамки на 

секторот.   

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

-помага во управување, раководење  и организирање на 

работата на секторот согласно општите барања за телата за 
акредитација на лаборатории за тестирање, калибрација и 

медицински лаборатории и координирање на одделенијата 

во рамки на секторот и помеѓу секторите; 
- грижа за ресурсите (вработените во секторот, 

оценувачите, финансиски и материјални средства) и 

нивно соодветно и рационално искористување; 

- информирање, обука и советување за системот на 
акредитација на вработените во секторот и соработка со 

други организации; 

- дава општи информации за акредитацијата, критериумите 
за акредитација во ИАРМ , процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет 

страниците на европските и мегународните организации 

за акредитација, толкување на посебните барања за 
акредитација  и  проценка дали активностите кои ги 

извршува  корисникот на услугата може да бидат предмет 

на акредитација 

- преглед на пријавите за акредитација и придружните 

документи 

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава 



Издание 1  

 

 

 

Страна: 9/33 

 

 
 

и странство 

- врши анализа на поврзани тела 

- прави анализа на податоци за најавени промени на  
акредитираните тела во однос на исполнувањето на 

барањата за акредитација 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет преку давање и анализарање на 
предлози за подобрување на документацијата и 

евентуалните несообразности 

- врши и други работи од делокругот на работата на 
ИАРМ што ќе му ги довери директорот 

 

 

Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање 
 

1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.1. Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање 

Реден број  4 

Шифра АКР -01-02-Б04-001 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за акредитација на лаборатории 
за тестирање 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Раководител на сектор 

Вид на образование хемиска технологија, биологија, ветеринарна медицина  

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 

- 2 години работно искуство во областа на 
акредитација и/или оцена на сообразност 

Работни цели 

 

Обезбедување развој и одржување на системот на 

акредитација за акредитација на лаборатории согласно 

меѓународните правила и организирање на работата во 
рамки на одделението. 

 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

 

- дава општи информации за акредитацијата, критериумите 
за акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет 

страниците на европските и мегународните организации 
за акредитација, толкување на посебните барања за 

акредитација  и  проценка дали активностите кои ги 

извршува  корисникот на услугата може да бидат предмет 

на акредитација 

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава 

и странство 

- врши оцена на работата на оценувачите  

- учество во работата на локални и меѓународни 

здруженија за подршка на акредитациониот систем во 

соодветната област; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 
управување со квалитет преку давање и анализирање на 

предлози за подобрување на документацијата и 
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евентуалните несообразности  

- учествува во изградбата  и одржувањето на  

информациски систем за акредитација и ги координира 
активностите за работа на истиот 

- организација и поддршка на работата на 

технички/секторски комитети и други работни тела 

- информирање, обука и советување за системот на 
акредитација на вработените во одделението и 

соработка со други организации 

- врши и други работи од  делокругот на работата на 
ИАРМ што ќе му ги довери директорот 

 

 

Советик- Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање 
 

1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.2. Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање 

Реден број  5 

Шифра АКР -01-02-В01-001 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на 

работно 

место 

координатор за акредитација на лаборатории за тестирање 

Број на 

извршители 

1 

Одговара 

пред 

 

Раководител на одделение 

Вид на 

образование 

хемиска технологија, биологија, ветеринарна медицина 

Други 

посебни 

услови 

-  

Работни 

цели 

Организирање, следење и изведување на постапките за акредитација 

  

Работни 

задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- давање општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ , процедурата за акредитација 

- организирање на постапките за акредитација;  

- учество во работа  на домашни и меѓународни организации за подршка на 
системот на акредитација; 

- други стручни и техничко административни задачи што ќе му ги довери 

раководителот на секторот/одделението; 

- дава предлози за обуки 

- изведување на оценки во земјата и странство (по завршена обука за 

оценувач); 

- врши оцена на работата на оценувачите доколку е компетентен оценувач 
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Задачи од системот за управување со квалитет; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет и дава предлози за подобрување на 
системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 

систем за акредитација  

- други задачи  што ќе му ги довери директорот 
  

 

 
 

 

 

Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за калибрација 
 

1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.3. Одделение за акредитација на лаборатории за калибрација 

Реден број  6 

Шифра АКР -01-02-Б04-002 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за акредитација на лаборатории 

за калибрација 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Помошник Раководител на сектор 

Вид на образование електромашинство ; хемиска технологија , шумарство  и 
хортикултура 

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 

- 2 години работно искуство во областа на 
акредитација и/или оцена на сообразност 

Работни цели Обезбедување развој и одржување на системот на 

акредитација за акредитација на лаборатории согласно 
меѓународните правила и организирање на работата во 

рамки на одделението. 

 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

 

- дава општи информации за акредитацијата, критериумите 

за акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет 
страниците на европските и мегународните организации 

за акредитација, толкување на посебните барања за 

акредитација  и  проценка дали активностите кои ги 

извршува  корисникот на услугата може да бидат предмет 
на акредитација 
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- организира и изведува оценки за акредитација во земјава 

и странство 

- врши оцена на работата на оценувачите  

- учество во работата на локални и меѓународни 

здруженија за подршка на акредитациониот систем во 

соодветната област; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 
управување со квалитет преку давање и анализирање на 

предлози за подобрување на документацијата и 

евентуалните несообразности  

- учествува во изградбата  и одржувањето на  

информациски систем за акредитација и ги координира 

активностите за работа на истиот 

- организација и поддршка на работата на 
технички/секторски комитети и други работни тела 

- информирање, обука и советување за системот на 

акредитација на вработените во одделението и 
соработка со други организации 

- врши и други работи од  делокругот на работата на 

ИАРМ што ќе му ги довери директорот 

 

 

 

Советник- Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација 
 

1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.3.Одделение за акредитација на лаборатории за калибрација 

Реден број  6 

Шифра АКР -01-02-В01-002 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на 

работно 

место 

координатор за акредитација на лаборатории за калибрација 

Број на 

извршители 

1 

Одговара 

пред 

 

Раководител на одделение 

Вид на 

образование 

електромашинство, хемиска технологија , шумарство  и хортикултура 

Други 

посебни 

услови 

-  

Работни 

цели 
Организирање, следење и изведување на постапките за акредитација 
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Работни 

задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- давање општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ , процедурата за акредитација 

- организирање на постапките за акредитација;  

- учество во работата на домашни и меѓународни организации за 

подршка на системот на акредитација; 

- други стручни и техничко административни задачи што ќе му ги 
довери раководителот на секторот/одделението; 

- дава предлози за обуки 

- изведување на оценки во земјата и странство (по завршена обука за 

оценувач); 

- врши оцена на работата на оценувачите доколку е компетентен 

оценувач 

Задачи од системот за управување со квалитет; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет и дава предлози за подобрување на 

системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 
систем за акредитација  

- други задачи  што ќе му ги довери директорот 

  

 

Раководител на одделение за акредитација на медицински лаборатории 

 

1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.4. Одделение за акредитација на медицински лаборатории 

Реден број  8 

Шифра АКР -01-02-Б04-003 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно 

место 

Раководител на одделение за акредитација на медицински 

лаборатории 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Помошник Раководител на сектор 

Вид на образование  

 

Хемиска технологија, биологија, ветеринарна медицина  

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 

- 2 години работно искуство во областа на акредитација и/или 

оцена на сообразност 

Работни цели Обезбедување развој и одржување на системот на акредитација за 

акредитација на лаборатории согласно меѓународните правила и 

организирање на работата во рамки на одделението. 

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- дава општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација,  

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава и 
странство 

- врши оцена на работата на оценувачите  

- учество во работата на локални и меѓународни здруженија за 

подршка на акредитациониот систем во соодветната област; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 
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управување со квалитет преку давање и анализирање на 

предлози за подобрување на документацијата и евентуалните 

несообразности  

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски систем 

за акредитација и ги координира активностите за работа на истиот 

- организација и поддршка на работата на технички/секторски 

комитети и други работни тела 

- информирање, обука и советување за системот на акредитација 

на вработените во одделението и соработка со други 

организации 
- врши и други работи од  делокругот на работата на ИАРМ што 

ќе му ги довери директорот 

 

 

Советник- Координатор за акредитација на медицински лаборатории 

 

1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.4.Одделение за акредитација на медицински лаборатории 

Реден број  9 

Шифра АКР -01-02-В01-005 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на 

работно 

место 

координатор за акредитација на медицински  лаборатории 

Број на 

извршители 

1 

Одговара 

пред 

 

Раководител на одделение 

Вид на 

образование 

Хемиска технологија, биологија, ветеринарна медицина 

Други 

посебни 

услови 

-  

Работни 

цели 

Организирање, следење и изведување на постапките за акредитација 

  

Работни 

задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- давање општи информации за акредитацијата, критериумите за 
акредитација во ИАРМ , процедурата за акре итација 

- организирање на постапките за акредитација;  

- учество во работата на домашни и меѓународни организации за 

подршка на системот на акредитација; 

- други стручни и техничко административни задачи што ќе му 

ги довери раководителот на секторот/одделението; 

- дава предлози за обуки 

- изведување на оценки во зем ата и странство (по завршена обука за 

оценувач); 

- врши оцена на работата на оценувачите доколку е компетентен 

оценувач 
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Задачи од системот за управување со квалитет; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет и дава предлози за подобрување на 
системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 

систем за акредитација  

- други задачи  што ќе му ги довери директорот 
  

 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ИНСПЕКЦИСКИ И СЕРТИФИКАЦИСКИ ТЕЛА 

 

Раководител на Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела 

 

3. Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела 

Реден број  10 

Шифра АКР -01-02-Б02-002 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на сектор 

Назив на работно место Раководител на сектор за акредитација на инспекциски и 

сертификациски тела 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

директорот 

Вид на образование електроенергетика, машинство, хемиска технологија    

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 
- 2 години работно искуство во областа на 

акредитација и/или оцена на сообразност 

Работни цели 

 

 

 

 

Обезбедување интегритет на системот за акредитација на 
инспекциски и сертификациски тела и организирање на 

работата во рамки на секторот.   

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

-управување, раководење  и организирање на работата на 

секторот согласно општите барања за телата за 

акредитација на инспекциски и сертификациски тела и 
координирање на одделенијата во рамки на секторот и 

помеѓу секторите; 

- грижа за ресурсите (вработените во секторот, 

оценувачите, финансиски и материјални средства) и 
нивно соодветно и рационално искористување; 

- информирање, обука и советување за системот на 

акредитација на вработените во секторот и соработка со 
други организации; 

- дава општи информации за акредитацијата, критериумите 

за акредитација во ИАРМ , процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет 
страниците на европските и мегународните организации 

за акредитација, толкување на посебните барања за 

акредитација  и  проценка дали активностите кои ги 
извршува  корисникот на услугата може да бидат предмет 

на акредитација 

- преглед на пријавите за акредитација и придружните 
документи 



Издание 1  

 

 

 

Страна: 16/33 

 

 
 

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава 

и странство 

- врши анализа на поврзани тела 

- прави анализа на податоци за најавени промени на  

акредитираните тела во однос на исполнувањето на 

барањата за акредитација 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 
управување со квалитет преку давање и анализирање на 

предлози за подобрување на документацијата и 

евентуалните несообразности 
- врши и други работи од  делокругот на работата на 

ИАРМ што ќе му ги довери директорот 

 
 

 

Помошник-Раководител на Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски 

тела 

4. Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела 

Реден број  11 

Шифра АКР-01-02-Б03-002 

Ниво Б3 

Звање  Помошник-Раководител на сектор 

Назив на работно место Помошник-Раководител на сектор за акредитација на 

инспекциски и сертификациски тела 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Раководител на сектор 

Вид на образование електроенергетика, машинство, хемиска технологија    

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 
- 2 години работно искуство во областа на 

акредитација и/или оцена на сообразност 

Работни цели 

 

Обезбедување интегритет на системот за акредитација на 

инспекциски и сертификациски тела и организирање на 
работата во рамки на секторот.   

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

-помага во управување, раководење  и организирање на 

работата на секторот согласно општите барања за телата за 

акредитација на инспекциски и сертификациски тела и 

координирање на одделенијата во рамки на секторот и 
помеѓу секторите; 

- грижа за ресурсите (вработените во секторот, 

оценувачите, финансиски и материјални средства) и 
нивно соодветно и рационално искористување; 

- информирање, обука и советување за системот на 

акредитација на вработените во секторот и соработка со 

други организации; 
- дава општи информации за акредитацијата, критериумите 

за акредитација во ИАРМ , процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет 
страниците на европските и мегународните организации 

за акредитација, толкување на посебните барања за 

акредитација  и  проценка дали активностите кои ги 
извршува  корисникот на услугата може да бидат предмет 

на акредитација 
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- преглед на пријавите за акредитација и придружните 

документи 

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава 
и странство 

- врши анализа на поврзани тела 

- прави анализа на податоци за најавени промени на  
акредитираните тела во однос на исполнувањето на 

барањата за акредитација 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет преку давање и анализирање на 
предлози за подобрување на документацијата и 

евентуалните несообразности 

- врши и други работи од  делокругот на работата на 
ИАРМ што ќе му ги довери директорот 

 

Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела 

2. Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела 

4.1. Одделение за акредитација на инспекциски тела 

Реден број  12 

Шифра АКР -01-02-Б04-004 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Помошник Раководител на сектор 

Вид на образование електроенергетика, машинство, хемиска технологија    

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 

акредитација 

- 2 години работно искуство во областа на акредитација 
и/или оцена на сообразност 

Работни цели Обезбедување развој и одржување на системот на акредитација 

за акредитација на инспекциски тела согласно меѓународните 

правила и организирање на работата во рамки на одделението. 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

- дава општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет страниците 

на европските и мегународните организации за акредитација, 
толкување на посебните барања за акредитација  и  проценка 

дали активностите кои ги извршува  корисникот на услугата 

може да бидат предмет на акредитација 

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава и 

странство 

- врши оцена на работата на оценувачите  

- учество во работата на локални и меѓународни здруженија 
за поддршка на акредитациониот систем во соодветната 

област; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 
управување со квалитет преку давање и анализирање на 

предлози за подобрување на документацијата и 

евентуалните несообразности  

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 
систем за акредитација и ги координира активностите за работа 

на истиот 
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- организација и поддршка на работата на технички/секторски 

комитети и други работни тела 

- информирање, обука и советување за системот на 
акредитација на вработените во одделението и соработка со 

други организации 

- врши и други работи од  делокругот на работата на ИАРМ 

што ќе му ги довери директорот 

 

Советник- Координатор за акредитација на инспекциски тела 

Реден број  13 

Шифра АКР -01-02-В01-003 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Координатор за акредитација на инспекциски тела 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение 

Вид на образование електроенергетика, машинство, хемиска технологија 

Други посебни услови -  

Работни цели Организирање, следење и изведување на постапките за акредитација 

  

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

давање општи информации за акредитацијата, критери- 

умите за акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација  

- организирање на постапките за акредитација;  

- учество во работата на домашни и меѓународни организации за  

подршка на системот на акредитација; 

- други стручни и техничко административни задачи што ќе му  

Ги довери раководителот на секторот/одделението; 

- дава предлози за обуки 

- изведување на оценки во земјата и странство (по завршена  

обука за оценувач); 

- врши оцена на работата на оценувачите доколку е компетентен  

оценувач 

-Задачи од системот за управување со квалитет: 
учествува во изградбата  и одржувањето на системот за управување со 

 квалитет и дава предлози за подобрување на системот за управување. 

учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски  

систем за акредитација  
- други задачи  што ќе му ги довери директорот 

 

 

 

Раководител на одделение за акредитација на сертификациски тела 

2. Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела 

4.2. Одделение за акредитација на сертификациски тела 

Реден број  14 

Шифра АКР-01-02-Б04-005 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за акредитација на сертификациски 

тела 

Број на извршители 1 
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Одговара пред 

 

Помошник Раководител на сектор 

Вид на образование машинство, хемиска технологија, ветеринарна медицина  

Други посебни услови - регистриран оценувач во ИАРМ или друго тело за 
акредитација 

- 2 години работно искуство во областа на акредитација 

и/или оцена на сообразност 

Работни цели Обезбедување развој и одржување на системот на акредитација 
за акредитација на сертификациски тела согласно 

меѓународните правила и организирање на работата во рамки 

на одделението. 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

 

- дава општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација, 

презентирање на соодветниот стандард, интернет 
страниците на европските и мегународните организации за 

акредитација, толкување на посебните барања за 

акредитација  и  проценка дали активностите кои ги 
извршува  корисникот на услугата може да бидат предмет на 

акредитација 

- организира и изведува оценки за акредитација во земјава и 
странство 

- врши оцена на работата на оценувачите  

- учество во работата на локални и меѓународни здруженија 

за поддршка на акредитациониот систем во соодветната 
област; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет преку давање и анализирање на 
предлози за подобрување на документацијата и 

евентуалните несообразности  

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 

систем за акредитација и ги координира активностите за 
работа на истиот 

- организација и поддршка на работата на 

технички/секторски комитети и други работни тела 

- информирање, обука и советување за системот на 
акредитација на вработените во одделението и соработка 

со други организации 

- врши и други работи од  делокругот на работата на ИАРМ 
што ќе му ги довери директорот 

 

 

  

 

Советник- Координатор за акредитација на сертификациски тела 

 

2.Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела 

2.1.Одделение за акредитација на сертификациски тела 

Реден број  15 

Шифра АКР -01-02-В01-004 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на 

работно 

координатор за акредитација на сертификациски тела 
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место 

Број на 

извршители 

1 

Одговара 

пред 

 

Раководител на одделение 

Вид на 

образование 

машинство, хемиска технологија, ветеринарна медицина 

Други 

посебни 

услови 

-  

Работни 

цели 

Организирање, следење и изведување на постапките за акредитација 

  

Работни 

задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- давање општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација  

- организирање на постапките за акредитација;  

- учество во работата на домашни и меѓународни организации за 

подршка на системот на акредитација; 

- други стручни и техничко административни задачи што ќе му ги 

довери раководителот на секторот/одделението; 

- дава предлози за обуки 

- изведување на оценки во земјата и странство (по завршена обука за 

оценувач); 

- врши оцена на работата на оценувачите доколку е компетентен 
оценувач 

-Задачи од системот за управување со квалитет; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 
управување со квалитет и дава предлози за подобрување на 

системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 

систем за акредитација  

- други задачи  што ќе му ги довери директорот 
 

 

 

Сектор за финансиски прашања 

Раководител на сектор 

 

3. Сектор за финансиски прашања 

Реден број  16 

Шифра АКР-01-02-Б02-003 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на сектор 

Назив на 

работно место 

Раководител на сектор за финансиски прашања 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Директорот  

Вид на 

образование 

Економски науки  

Други посебни 

услови 

/ 

Работни цели Организирање, насочување и координирање на работата на секторот за 
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законито и правилно вршење на работите од областа на буџетот и 

финансиско-материјалното работење согласно програмата и законите. 

Работни задачи 

и обврски 

 

 

 

 

 

  -раководи со секторот, ја организира, насочува и координира работата 

во секторот и одговара за навремено, законско и квалитетно извршување 

на работите и задачите што се извршуваат во секторот 

-ги распоредува работите и задачите на работниците во секторот и им 
дава насоки за нивно извршување 

-врши надзор на ex ante и ex post  финансиска контрола  

-го следи буџетското и финансиското известување 
        -врши оценување на административните службеници во секторот 

- ги следи законските прописи и други општи акти од областа на 

Законот за извршување на буџет и се грижи за нивно спроведување; 
- се грижи за подготовка и изработка на Предлог Буџетот на ИАРМ 

за наредна фискална година и повеќегодишните проекции поврзани 

со буџетот  

- дава насоки и инструкции во изготвување на годишни, квартални и 
месечни извештаи за користење на одобрените средства во Буџетот 

на ИАРМ за тековната фискална година 

- го следи усогласувањето на евиденцијата во извршување на 
буџетот за тековната година со сметководствената евиденција; 

- соработува со раководителите на секторите/одделенијата; 

- ја следи состојбата со наплатата на побарувањата и обврските 
- врши најсложени стручно-оперативни задачи од областа на 

финансиски прашања  

-врши други работи по налог на директорот. 
 

 

Одделение за буџет и буџетска контрола  

Раководител на одделение 

 

3. Сектор за финансиски прашања 

3.1. Одделение за буџет и буџетска контрола 

Реден број  17 

Шифра АКР -01-02-Б02-006 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно 

место 

Раководител на Одделение за буџет и буџетска контрола 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Раководител на сектор 

Вид на 

образование 

Економски науки 

Други посебни 

услови 

/ 

Работни цели 

 

 

Организирање, насочување и координирање на работата на 
одделението за законито и правилно вршење на работите и реализација 

на  буџетот согласно Законот за извршување на буџет 

. 
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Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

-ги организира и ги координира работите во 

одделението и е одговорен за нивното навремено, 

законито и квалитетно извршување  
-ги распоредува работите и задачите на работниците 

во одделението и им дава насоки за нивно 

извршување 
-пренесува инструкции од раководителот на 

секторот  и дава насоки за нивно спроведување 

-го координира процесот на развој, воспоставување, 

спроведување и одржување на финансиското 
управување и контрола  

-спроведува контрола на ревизорска трага 

воспоставена од директорот  
-контрола на расположливоста на планираните 

средства во буџетот/ финансискиот план пред 

превземање на обврските 

-врши контрола на приходите за нивно целосно и 
навремено прибирање 

-подготвува предлози за ребалансот на буџетот на 

ИАРМ 
- го подготовува и изработува Предлог Буџетот на 

ИАРМ за наредна фискална година и 

повеќегодишните проекции поврзани со буџетот; 
- ги следи законските прописи и други општи 

акти од областа на Законот за извршување на 

буџет и се грижи за нивно спроведување; 

-го следи буџетското и финансиско известување  

-учествува во изготвување на годишниот 

извештај согласно Законот за јавна внатрешна 

финансиска контрола 

- соработува со раководителите на секторите/одделенијата; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 
управување со квалитет и дава предлози за подобрување на 

системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 
систем за акредитација и ги координира активностите за работа на 

истиот 

- врши други работи по налог на директорот. 

 

 

Самостоен референт 

 

3. Сектор за финансиски прашања 

3.1. Одделение за буџет и буџетска контрола 

Реден број  18 

Шифра АКР -01-02-Г01-001 

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт 

Назив на 

работно место 

Самостоен референт - буџет и буџетска контрола 

Број на 

извршители 

1 
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Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на 

образование 

Средно економско 

Други посебни 

услови 
/ 

Работни цели изготвување на буџет и подготовка на прелиминарни активности во 

процесот на контролата на буџетското работење. 

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

         

-врши поедноставни работи и задачи врз основа на конкретни упатства и 

насоки со постојан надзор и контрола на раководителот на одделението 

 -учествува во подготовка на материјали и документи за процесот на 
контрола на буџетот на ИАРМ; 

-учествува во непосредна контрола на комплетноста и исправноста на 

целокупната финансиска документација 
-прибира податоци и учествува во контролата на расположливоста на 

планираните средства  во буџетот  

-ги следи и применува прописите од областа на финансиското управување 

и контрола 
- помага технички во подготовка на финансиските планови 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за управување со 

квалитет и дава предлози за подобрување на системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски систем за 
акредитација   

- врши други работи по налог на директорот. 
 

 
 

 

Одделение за сметководство и плаќања  

Раководител на одделеие 

 

3. Сектор за финансиски прашања 

3.1. Одделение за сметководство и плаќања  

 

Реден број  19 

Шифра АКР-01-02-Б02-007 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на 

работно место 

Раководител на Одделение за сметководство и плаќања – одговорен 

сметководител 

 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Раководител на сектор 

Вид на 

образование 

Економски науки 

Други посебни 

услови 

/ 

Работни цели 

 

 

Организирање, насочување и координирање на работата на одделението за 

законито и правилно вршење на работите од областа на финансиско-

материјалното работење согласно програмата и законите. 
. 
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Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

-ги организира и ги координира работите во одделението и е одговорен за нивното 

навремено, законито и квалитетно извршувањње 

-ги распоредува работите и задачите на работниците во одделението и им 

дава насоки за нивно извршување 

     -пренесува инструкции од раководителот на секторот  и дава насоки за 

нивно спроведување 
-го координира процесот на развој, воспоставување, спроведување и 

одржување на финансиското управување и контрола  

спроведува ex post финансиска контрола на документацијата пред 
извршување на плаќање 

-ги следи склучувањата на договорите со јавните комунални претпријатија 

за трошоците во ИАРМ 

 - ги следи законските прописи и други општи акти од областа на     
финансиите и се грижи за нивно спроведување; 

- врз основа на утврдени параметри и движења планира средства за плати 

и ја следи пресметката и исплатата на платите на вработените; 

-врши контрола на целокупната документација за материјално и 

финансиско работење 
-подготвува предлози за ребалансот на буџетот на ИАРМ 

-се грижи за подготовка на План за јавни набавки и нивна реализација 

- ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на јавните 

набавки и се грижи за нивно спроведување 
- организира  редовни годишни пописи на средствата на ИАРМ во делот на 

финансиско-материјалното работење 

- организира подготовка  и изработка на завршна сметка согласно класификацијата на приходи и 

класификацијата на расходи донесена од министерот за финансии; 
- соработува со раководителите на секторите/одделенијата; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за управување со квалитет и дава предлози за 
подобрување на системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски систем за акредитација и ги координира 

активностите за работа на истиот 

- врши други работи по налог на директорот. 

 

 

 

Одделение за сметководство и плаќања  

Самостоен референт  - благајник 

3. Сектор за финансиски прашања 

3.1. Одделение за сметководство и плаќања 

Реден број  20 

Шифра АКР-01-02-Г01-002 

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт 

Назив на работно 

место 

Самостоен референт  - благајник 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Економски или правен техничар 

Други посебни 

услови 

/ 
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Работни цели 

 

 

 

Самостојно водење на благајнички работи 

 

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

 

- го води благајничкото работење и сите уплати и 

исплати и ги книжи во книгата на благајната; 
- ја предлага висината на благајничкиот 

максимум; 

- изготвува  документација за службени патувања 

и ги доставува до НБРМ и трезор; 
- подига готови пари за намирување на патни 

налози согласно Уредбата за службени патувања, 

врши нивна исплата и ги евидентира во книгата 
на благајната; 

- ги врши сите парични уплати и исплати 

поврзани со финансиското работење во готово и 

со вирмански налози и ги евидентира во книгата 
на благајната; 

- ги подига изводите од Трезорската канцеларија 

на Министерството за финансии; 
- за својата работа одговара за навремено, 

законито и квалитетно извршување на работите 

од делокругот на благајничкото работење; 
- следење и примена на одделни прописи од 

областа на благајничкото работење; 

- врши и други работи и задачи од областа на 

благајничкото работење и делокругот на работа 
на ИАРМ што ќе му ги довери раководителот на 

одделението, односно директорот на ИАРМ. 

 
 

 

Одделение за правни и општи работи 

 

Раководител на одделеие 

 

Одделение за правни и општи работи 

 

Реден број  21 

Шифра АКР-01-02-Б04-008 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на 

работно место 

Раководител на Одделение за правни и општи работи 
 

Број на 

извршители 

1 

Одговара 

пред 

директор 

Вид на 

образование 

Правни науки, педагогија, информатика 

Други 

посебни 

услови 

/ 
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Работни цели 

 

 

Организирање, насочување  и координирање на одделението за законито и 

правилно вршење и работење од правна област. 

 

Работни 

задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- раководи со одделението и ја организира неговата работа; 

       - изготвува  закони и прописи од делокругот на работа на ИАРМ; 

      - изготвува разни акти и одлуки за донесување од страна на Советот      

и Директорот на ИАРМ;  

       - дава правни мислења од областа на облигационо право, трудово 
право, управно право итн.; 

- континуирано ги следи и применува законите и прописите кои се од 

интересот за работење на ИАРМ; 

- учествува во изработување на општи акти; 
- изработува договори за акредитација; 

- учествува во извршување на обврските кои произлегуваат од 

потпишаните договори на меѓународно, регионално и билатерално ниво; 
- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за управување со 

квалитет и дава предлози за подобрување на системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски систем за 
акредитација и ги координира активностите за работа на истиот 

- соработува со раководителите на сектори/одделенија; 

- врши други работи што ќе му ги довери директорот. 

 

 

 

Одделение за правни и општи работи 
Координатор  за правни работи 

Одделение за правни и општи работи 

 

Реден број  22 

Шифра АКР -01-02-В01-006 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно 

место 

Координатор за правни работи 
 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на 

образование 

Правни науки 

Други посебни 

услови 

/ 

Работни цели Вршење на работи од правната област 

Работни задачи и 

обврски 

- дава правни мислења од областа на облигационо право, трудово 

право, управно право итн; 
- помага во изготвување на закони и прописи од делокругот на 

работа на ИАРМ; 

- изготвува  акти и одлуки за донесување од страна на Советот на 
ИАРМ; 

- континуирано ги следи законите и прописите  кои се од интерес за 

работењето на ИАРМ; 

- врши кадровски работи (решенија, одлуки, пријавување и 
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одјавување на работници итн); 

- изработува договори за акредитација; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за управување 
со квалитет и дава предлози за подобрување на системот за 

управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски систем 
за акредитација   

изведување на оценки (по завршена обука за оценувач) 

- врши и други работи според упатствата на раководителот на 

одделението за правни и општи работи, односно директорот. 
- дава правни мислења од областа на облигационо право, трудово 

право, управно право итн; 

- помага во изготвување на закони и прописи од делокругот на    
работа на ИАРМ; 

 

Одделение за правни и општи работи 

Координатор  за стручно административни  работи 

Одделение за правни и општи работи 

 

Реден број  23 

Шифра АКР -01-02-В01-007 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно 

место 

Координатор за стручно административни  работи 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование педагогија, правни науки 

Други посебни 

услови 

/ 

Работни цели Вршење на работи од административна, техничка и општа природа. 

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

- административно-технички работи; 

- архивира предмети; 

        - подготвување, испраќање и примање на пошта; 

        - врши прием на странки; 
        - работи на телефонска централа; 

        - врши технички подготовки околу состаноци; 

        - врши евиденција на присутност на вработените 
        - врши организирање на обуки; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за управување со  

квалитет и дава предлози за подобрување на системот за управување. 
- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски систем за  

акредитација и ги координира активностите за работа на истиот 

        - врши и други работи од делокругот на работата на ИАРМ што ќе  

му ги довери раководителот на одделението, односно директорот. 
 

 

 

Одделение за правни и општи работи 
 

Координатор  за човечки ресурси 

Одделение за правни и општи работи 



Издание 1  

 

 

 

Страна: 28/33 

 

 
 

 

Реден број  24 

Шифра АКР - 01-02-В01-008 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно 

место 

Координатор за човечки ресурси и општи работи 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование правни науки, управување со човечки ресурси, економски науки 

Други посебни 

услови 

/ 

Работни цели спроведување на одредени функции од делокруг на одделението и 
самостојно извршување на најсложени работи и задачи од областа на 

селектирањето, вработувањето и мобилноста на админстративните 

службеници потребни за остварување на функцијата и стратешките 
цели на ИАРМ и други општи работи 

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- Учествува во вршење на функционална анализа на работните 

места, врши проверка на нацрт описите на работните места и ги 
подготвува нацрт актите за внатрешна организација и 

систематизација на работните места; 

- ги следи и се грижи за правилна примена на законите и 

подзаконските акти од областа на човечките ресурси кои се 
однесуваат на селекцијата, вработувањето и мобилноста во 

јавната служба; 

- членува во Комисијата за селекција на кандидати за 

вработување,  и се грижи за организацијата и спроведувањето 
на стручниот испит; 

- ги подготвува сите видови на акти и документи кои се 

однесуваат на селектирањето и вработувањето на кандидати 

преку јавен и интерен оглас, спогодби за преземање на 
државен/јавен службеник, распоредување на службеници, 

учествува во процесите на воведување во работа и менторство 

преку давање на стручни совети и врши работи во врска со 

престанокот на вработувањето на службениците; 

- подготвува одговори на жалби во случај на поднесени жалби во 
врска со извршен избор при постапката за селекција и 

вработување на службеници 

- остварува комуникација со Министерството за финансии, 

Министерството за информатичко општество и админстрација и 
Агенцијата за администрација за работи поврзани со 

вработувањето и мобилноста во државната/јавната служба; 

- координира спроведување на полугодишно интервју, гдишно 

оценување и учествува во пресметување на бодовите  од 
оценувањето 

- спроведува „излезно“ интервју со вработените кои го 

напуштаат Институтот по нивно барање заради утврдување на 

причините за престанок на вработувањето и врши аналитичка 

обработка на добиените одговори; 

- учествува во подготовката на планот за работа на одделението и 

извештаите за напредок во работењето на одделението, дава 
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стручна помош и совети на службеници со пониско звање во 

одделението и соработува со другите службеници; 

- врши и други работи што се од делокруг на одделението. 
- Подготвува и спроведува постапки за јавни набавки 

 
 

 

 

 

 

Одделение за правни и општи работи 

 

Хигиеничар 

Одделение за правни и општи работи 

 

Реден број  25 

Шифра АКР -04-05-А01-001 

Ниво А1 

Звање   

Назив на работно 

место 

хигиеничар 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование  средно образование 

Други посебни 

услови 

/ 
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Работни цели  одржување на хигиената во просториите на ИАРМ 

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

  -секојдневно врши активности за одржување на хигиена во работните 
простории на работодавецот 

- внимателно се грижи за одржување на опремата при нејзино чистење 

- особено се грижи за домаќинско управување и одржување на хигиена 

во чајна кујна и послужува, како и други помошни простории и 
стварите во нив (магацини, тоалети, скали), 

-внимателно и одговорно ракува со електрични уреди, средства за 

хигиена и други помошни средства 
-врши и други работи од помошно-техничка природа по налог на 

директорот или раководителот на одделението. 

 

Одделение за правни и општи работи 
 

Курир 

Одделение за правни и општи работи 
 

Реден број  26 

Шифра АКР -04-05-А01-002 

Ниво А1 

Звање   

Назив на работно 

место 

курир 

Број на 

извршители 

1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Средно образование 

Други посебни 

услови 

Возачка дозовола ,,Б,, категорија 

Работни цели извршува помошни работи од техничка природа од значење за 

непречено функционирање на ИАРМ 

Работни задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

  
- врши разнесување на акти на ИАРМ до Влада на РМ, органи на 

државна управа, установи и други правни лица; 

- фотокопирање на документи слично 

-помага при распределувањето на канцелариските материјали; 
 - врши други помошни работи од техничка природа што ќе му ги 

довери раководителот на одделението односно директорот. 

 

 

 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
 

                                                             Член 13 

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при 

неговото донесување. 

 

Член 14 



Издание 1  

 

 

 

Страна: 31/33 

 

 
 

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

систематизација на работните места во Институтот за акредитација на Република 

Македонија со број 02- 474/3 од 30.10.2014 година. 

 

 

 

Член 15 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по 

добиената согласност од Министерството за информатичко општество и 

администрација. 

 

 

 
Бр.02-55/1   

22.01.2016                                       

година 
 

                                Директор, 

                   Д-р Трпе Ристоски 
 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО  

Институтот за акредитација на Република Македонија  

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место Опишани 

и 

предвиден
и работни  

места 

Попол

нети 

работ
ни 

места 

И Г ПГ К/Н Б 

1.  АКР 01 02 Б01 001 Советник на директор 1 0 

 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИ 

2.  АКР 01 02 Б02 001 Раководител на сектор за акредитација на 

лаборатории 

1 0 

3.  АКР 01 02 Б03 001 Помошник - Раководител на сектор за 
акредитација на лаборатории 

1 0 

Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање  

4.  АКР 01 02 Б04 001 Раководител на одделение за акредитација на 
лаборатории за тестирање 

1 1 

5.  АКР 01 02 В01 001 Координатор за акредитација на лаборатории за 

тестирање 

1 1 

 

 



Издание 1  
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Одделение за акредитација на лаборатории за калибрација 

6.  АКР 01 02 Б04 002 Раководител на одделение за акредитација на 

лаборатории за калибрација 

1 1 

7.  АКР 01 02 В01 002 Координатор за акредитација на лаборатории за 

калибрација 

1 1 

Одделение за акредитација на медицински лаборатории  

8.  АКР 01 02 Б04 003 Раководител на одделение за акредитација на 

медицински лаборатории 

1 0 

9.  АКР 01 02 В01 005 Координатор за акредитација на медицински 
лаборатории  

1 1 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ИНСПЕКЦИСКИ И СЕРТИФИКАЦИСКИ ТЕЛА 

10.  АКР 01 02 Б02 002 Раководител на Сектор за акредитација на 

инспекциски и сертификациски тела 

1 1 

11.  АКР 01 02 Б03 002 Помошник - Раководител на Сектор за акредитација 

на инспекциски и сертификациски тела 

1 0 

Одделение за акредитација на инспекциски тела 

 

12.  АКР 01 02 Б04 004 Раководител на одделение за акредитација на 

инспекциски тела 

1 1 

13.  АКР 01 02 В01 003 Координатор за акредитација на инспекциски тела 1 1 

Одделение за акредитација на сертификациски тела 

14.  АКР 01 02 Б04 005 Раководител на одделение за акредитација на 
сертификациски тела 

1 1 

15.  АКР 01 02 В01 004 Координатор за акредитација на сертификациски 

тела 

1 1 

Сектор за финансиски прашања 

16.  АКР 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за финансиски прашања 1 0 

Одделение за буџет и буџетска контрола 

17.  АКР 01 02 Б04 006 Раководител на одделение за буџет и буџетска 
контрола 

1 0 

18.  АКР 01 02 Г01 001 Самостоен референт за буџет и буџетска 

контрола 

1 1 

 

Одделение за сметководство и плаќања 

19.  АКР 01 02 Б04 007 Раководител на одделение за сметководство и 

плаќања-одговорен сметкодовител 

1 1 

20.  АКР 01 02 Г01 002 Самостоен референт-благајник 1 1 



Издание 1  
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Одделение за правни и општи работи 

21.  АКР 01 02 Б04 008 Раководител на одделение за правни и општи 
работи 

1 0 

22.  АКР 01 02 В01 006 Координатор за правни работи 1 1 

23.  АКР 01 02 В01 007 Координатор за стручно-административни работи 1 1 

24.  АКР 01 02 В01 008 Координатор за човечки ресурси и општи работи 1 0 

Други помошно-технички лица 

25.  АКР 04 05 А01 001 Хигиеничар 1 1 

26.  АКР 04 05 А01 002 Курир 1 1 

27.  Вкупно 26 17 

 

 

 



     

 
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

  
 

                                                                             

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на работните 

места во Институтот за акредитација на Република 

Македонија 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Акт: Р 09-2 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14 и 27/16), а во врска со 

член 28 од Законот за изменување и дополнување на Законот за административни 

службеници (Службен весник на Република Македонија бр.11/18) в.д. директорот на 

Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ), на ден 21.02.2018  

година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните 

места во Институтот за акредитација на Република Македонија 
     

Член  1 

       Co овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во Институтот за акредитација на Република Македонија бр.02-55/1 од 

22.01.2016г., и тоа: 

       Во Глава II во членовите 7, 8 и 9 во кој се утврдени nосебните yсловu за работните места на 
административните спужбеници од категориите Б, B u Г) во делот на посебните работни 

компетенции за сите нивоа - познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски, германски), се бришат деловите: 
- За нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2(В2) 

нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТ со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК B, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС или 

АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 500 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЛ 
ИНТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат, Тест ДаФ 

- За нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1(В1) 
нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТ со 3,5 - 4,5 поени, ФЦЕ, БЕК B, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС или 

АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 450 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 135 бода или ТОЕФЛ 

ИНТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат 
- За сите нивоа на категорија - B преку поседување на меѓyнародно признат сертификат 

издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори 

на А2(А2) нивото на ЦЕФР односно КЕТ, ИЕЛТ co 3 поени, БУЛАТС или АПТИС или 

ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 400 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЛ ИНТ најмалку 30 
бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат 

- За сите ниво на категорија - Г преку поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден 

од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А1(А1) 
нивото на ЦЕФР односно БУЛАТС или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 310 бода, ТОЕФЛ 

ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИНТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ 

сертификат. 

 

Член  2 

         Во Глава II во членовите 7, 8 и 9 во кој се утврдени nосебните ycлoвu за работните места 

на административните службеници од категориите Б, В u Г во делот на посебните работни 
компетенции за сите нивоа, се додава/останува следниот текст: 

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски, германски), активно познавање на компјутерски програми за 
канцелариско работење и 

-   положен испит за административно управување (кај cuтe нивоа од категоријата - Б)*. 

 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по 

добиената писмена согласност од Министерството за информатичко општество и 

администрација. 
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Бр.02-       
21.02.2018г.                                        

                           в.д. директор, 

                  Д-р Трпе Ристоски 
 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО  

Институтот за акредитација на Република Македонија  

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место Опишани 

и 
предвиден

и работни  

места 

Попол

нети 
работ

ни 

места 

И Г ПГ К/Н Б 

1.  АКР 01 02 Б01 001 Советник на директор 1 0 

 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИ 

2.  АКР 01 02 Б02 001 Раководител на сектор за акредитација на 

лаборатории 

1 0 

3.  АКР 01 02 Б03 001 Помошник - Раководител на сектор за 
акредитација на лаборатории 

1 0 

Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање  

4.  АКР 01 02 Б04 001 Раководител на одделение за акредитација на 

лаборатории за тестирање 

1 1 

5.  АКР 01 02 В01 001 Координатор за акредитација на лаборатории за 
тестирање 

1 1 
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Одделение за акредитација на лаборатории за калибрација 

6.  АКР 01 02 Б04 002 Раководител на одделение за акредитација на 
лаборатории за калибрација 

1 1 

7.  АКР 01 02 В01 002 Координатор за акредитација на лаборатории за 

калибрација 

1 1 

Одделение за акредитација на медицински лаборатории  

8.  АКР 01 02 Б04 003 Раководител на одделение за акредитација на 

медицински лаборатории 

1 0 

9.  АКР 01 02 В01 005 Координатор за акредитација на медицински 

лаборатории  

1 1 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ИНСПЕКЦИСКИ И СЕРТИФИКАЦИСКИ ТЕЛА 

10.  АКР 01 02 Б02 002 Раководител на Сектор за акредитација на 
инспекциски и сертификациски тела 

1 1 

11.  АКР 01 02 Б03 002 Помошник - Раководител на Сектор за акредитација 

на инспекциски и сертификациски тела 

1 0 

Одделение за акредитација на инспекциски тела 

 

12.  АКР 01 02 Б04 004 Раководител на одделение за акредитација на 
инспекциски тела 

1 1 

13.  АКР 01 02 В01 003 Координатор за акредитација на инспекциски тела 1 1 

Одделение за акредитација на сертификациски тела 

14.  АКР 01 02 Б04 005 Раководител на одделение за акредитација на 

сертификациски тела 

1 1 

15.  АКР 01 02 В01 004 Координатор за акредитација на сертификациски 
тела 

1 1 

Сектор за финансиски прашања 

16.  АКР 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за финансиски прашања 1 0 

Одделение за буџет и буџетска контрола 

17.  АКР 01 02 Б04 006 Раководител на одделение за буџет и буџетска 

контрола 

1 0 

18.  АКР 01 02 Г01 001 Самостоен референт за буџет и буџетска 
контрола 

1 1 

 

Одделение за сметководство и плаќања 

19.  АКР 01 02 Б04 007 Раководител на одделение за сметководство и 

плаќања-одговорен сметкодовител 

1 1 

20.  АКР 01 02 Г01 002 Самостоен референт-благајник 1 1 
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Одделение за правни и општи работи 

21.  АКР 01 02 Б04 008 Раководител на одделение за правни и општи 

работи 

1 0 

22.  АКР 01 02 В01 006 Координатор за правни работи 1 1 

23.  АКР 01 02 В01 007 Координатор за стручно-административни работи 1 1 

24.  АКР 01 02 В01 008 Координатор за човечки ресурси и општи работи 1 0 

Други помошно-технички лица 

25.  АКР 04 05 А01 001 Хигиеничар 1 1 

26.  АКР 04 05 А01 002 Курир 1 1 

27.  Вкупно 26 17 

 

 

 



     

 
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

  
 

                                                                             

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на работните 

места во Институтот за акредитација на Република 

Македонија 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Акт: Р 09-2 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14 и 27/16), в.д. директорот 

на Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ), на ден              

24.04.2018 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните 

места во Институтот за акредитација на Република Македонија 
  

    

Член  1 

 

       Co овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во Институтот за акредитација на Република 

Македонија бр.02-55/1 од 22.01.2016г. и бр.02-110/2 од 21.02.2018г.. 

 

Член 2  

 

       Во Глава II во член 5 во кој се утврдени и опишани работните места по број, 

распоред по категорија, ниво и звање, во табеларниот преглед се врши следнава измена 

и дополнување:  

       Во ниво В01 бројот на систематизирани работни места се намалува за едно работно 

место, додека бројот на пополнети работни места за истото ниво останува непроменет.            

Во нивото В02 бројот на систематизирани работни места ,,0,, се заменува со бројот ,,1,, 

односно се систематизира едно ново работно место во ова ниво. За ново 

систематизираното работно место бројот на пополнети работни места останува 

непроменет, а табеларниот преглед изгледа вака: 

  

Ниво Систематизирани работни места Пополнети работни места 

Б01 1 0 

Б02 3 1 

Б03 2 0 

Б04 8 5 

В01 7 7 

В02 1 0 

В03 0 0 

В04 0 0 

Г01 2 2 

Г02 0 0 

Г03 0 0 

Г04 0 0 

Вкупно 24 15 

 

Член  3 

 

         Во Глава IV OПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во табеларниот приказ  работното место со реден број 

9, шифра АКР-01-02-В01-005, со звање Советник, назив на работно место - Координатор 

за акредитација на медицински лаборатории, систематизирано во Секторот за акредитација на 

лаборатории-Одделение за акредитација на медицински лаборатории се менува и гласи: 
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1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.4.Одделение за акредитација на медицински лаборатории 

Реден број  9 

Шифра АКР -01-02-В02-001 

Ниво В2 

Звање  Виш соработник 

Назив на 

работно 

место 

Виш соработник за акредитација на медицински лаборатории 

Број на 

извршители 

1 

Одговара 

пред 

 

Раководител на одделение 

Вид на 

образование 

 биологија 

Други 

посебни 

услови 

-  

Работни 

цели 
Организирање, следење и изведување на постапките за акредитација 
  

Работни 

задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- давање општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација 

- организирање на постапките за акредитација;  

- по потреба учествува во работата на домашни и меѓународни 

организации за подршка на системот на акредитација; 

- други стручни и техничко административни задачи што ќе му 
ги довери раководителот на секторот/одделението; 

- изведување на оценки во земјата и странство (по завршена обука за 

оценувач); 

- врши оцена на работата на оценувачите доколку е компетентен 
оценувач 

Задачи од системот за управување со квалитет; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет и дава предлози за подобрување на 
системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 

систем за акредитација  
  

 

 

Член 4 

 

             Во делот Табеларен  приказ на работни места работното место под реден број 21 со 

звање Раководител на Одделение, назив на работно место Раководител на одделение за правни 
и општи работи со шифра АКР-01-02-Б04-008 систематизирано во Одделението за правни и 

општи работи, се вршат следниве измени и дополни, и тоа:   

-Во делот на Вид на образование зборовите ,,педагогија,, и ,информатика,, се бришат 
- Во делот за посебни услови се додаваат зборовите:  

-најмалку 2 години работно искуство на правни прашања од областа на акредитацијата 

-сертификат за положен испит за јавни набавки и 

- Во описот на работните задачи и обврски на крајот на постојниот опис се додават 
зборовите: -го следи и координира спроведувањето на јавните набавки. 
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Член 5 

              

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по добиената 
писмена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 

 

                         в.д. директор, 

                  Д-р Трпе Ристоски 
 

 

 

  
 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО  

Институтот за акредитација на Република Македонија  

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место Опишани 

и 

предвиден

и работни  
места 

Попол

нети 

работ

ни 
места 

И Г ПГ К/Н Б 

1.  АКР 01 02 Б01 001 Советник на директор 1 0 

 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИ 

2.  АКР 01 02 Б02 001 Раководител на сектор за акредитација на 
лаборатории 

1 0 

3.  АКР 01 02 Б03 001 Помошник - Раководител на сектор за 

акредитација на лаборатории 

1 0 

Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање  

4.  АКР 01 02 Б04 001 Раководител на одделение за акредитација на 

лаборатории за тестирање 

1 1 

5.  АКР 01 02 В01 001 Координатор за акредитација на лаборатории за 

тестирање 

1 1 

 

 

Одделение за акредитација на лаборатории за калибрација 

6.  АКР 01 02 Б04 002 Раководител на одделение за акредитација на 
лаборатории за калибрација 

1 1 

7.  АКР 01 02 В01 002 Координатор за акредитација на лаборатории за 

калибрација 

1 1 

Одделение за акредитација на медицински лаборатории  
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8.  АКР 01 02 Б04 003 Раководител на одделение за акредитација на 

медицински лаборатории 

1 0 

9.  АКР 01 02 В02 001 Виш соработник за акредитација на медицински 
лаборатории  

1 0 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ИНСПЕКЦИСКИ И СЕРТИФИКАЦИСКИ ТЕЛА 

10.  АКР 01 02 Б02 002 Раководител на Сектор за акредитација на 
инспекциски и сертификациски тела 

1 1 

11.  АКР 01 02 Б03 002 Помошник - Раководител на Сектор за акредитација 

на инспекциски и сертификациски тела 

1 0 

Одделение за акредитација на инспекциски тела 

 

12.  АКР 01 02 Б04 004 Раководител на одделение за акредитација на 

инспекциски тела 

1 1 

13.  АКР 01 02 В01 003 Координатор за акредитација на инспекциски тела 1 1 

Одделение за акредитација на сертификациски тела 

14.  АКР 01 02 Б04 005 Раководител на одделение за акредитација на 

сертификациски тела 

1 1 

15.  АКР 01 02 В01 004 Координатор за акредитација на сертификациски 

тела 

1 1 

Сектор за финансиски прашања 

16.  АКР 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за финансиски прашања 1 0 

Одделение за буџет и буџетска контрола 

17.  АКР 01 02 Б04 006 Раководител на одделение за буџет и буџетска 

контрола 

1 0 

18.  АКР 01 02 Г01 001 Самостоен референт за буџет и буџетска 

контрола 

1 1 

 

Одделение за сметководство и плаќања 

19.  АКР 01 02 Б04 007 Раководител на одделение за сметководство и 

плаќања-одговорен сметкодовител 

1 1 

20.  АКР 01 02 Г01 002 Самостоен референт-благајник 1 1 

 

Одделение за правни и општи работи 

21.  АКР 01 02 Б04 008 Раководител на одделение за правни и општи 

работи 

1 0 

22.  АКР 01 02 В01 006 Координатор за правни работи 1 1 

23.  АКР 01 02 В01 007 Координатор за стручно-административни работи 1 1 
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24.  АКР 01 02 В01 008 Координатор за човечки ресурси и општи работи 1 0 

Други помошно-технички лица 

25.  АКР 04 05 А01 001 Хигиеничар 1 1 

26.  АКР 04 05 А01 002 Курир 1 1 

27.  Вкупно 26 17 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



     

 
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

  
 

                                                                             

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на работните 

места во Институтот за акредитација на Република 

Македонија 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Акт: Р 09-2 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19 и 

14/20), директорот на Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ), на 

ден  11.12.2020 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните 

места во Институтот за акредитација на Република Македонија 
  

    

Член  1 

 

       Co овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во Институтот за акредитација на Република 

Македонија бр.02-55/1 од 22.01.2016; бр.02-110/2 од 21.02.2018 и бр.02-110/6 од 

24.04.2018 г. 

 

Член  2 

 

      Во Глава IV. OПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во табеларниот приказ на работните места во точка 1. 

Сектор за акредитација на лаборатории се вршат следниве измени и дополнувања: 

       Кај работното место под реден број 2.АКР0102Б02001 Раководител на сектор за 

акредитација на лаборатории, во делот вид на образование, збровите 

,,електромашинство”  се заменуваат со зборовите ,,ветеринарна медицина“, а во делот 

други посебни услови  постојните услови се менуваат и гласат:  

,,-искуство во реализација на меѓународни проекти и 

  -познавање на системи за управување со квалитет”. 

        Работното место со реден број 3.АКР0102Б03001 Помошник-Раководител на 

сектор за акредитација на лаборатории – број на извршители: (1) извршител - се брише. 

        Во реден број 1.1. Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање, по 

работното место со реден број 5, се додава ново работно место со реден број 5а, кое 

гласи:  
 

1.Сектор за акредитација на лаборатории 

1.1. Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање 

Реден број  5а 

Шифра АКР0102В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на 

работно 

место 

Помлад соработник за акредитација на лаборатории за тестирање 

Број на 

извршители 

1 

Одговара 

пред 

 

Раководител на одделение за  акредитација на лаборатории за тестирање 

Вид на 

образование 

хемиска технологија, биологија, ветеринарна медицина 

Други 

посебни 

услови 

-  
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Работни 

цели 

координирање, организирање, следење и изведување на постапки за 

акредитација 

  

Работни 

задачи и 

обврски 

 

 

 

 

 

 

- давање општи информации за акредитацијата, критериумите за 

акредитација во ИАРМ, процедурата за акредитација 

-  

- придонесува за активното учество на институцијата во соработката со 

домашни и меѓународни организации за подршка на системот на 

акредитација; 

- други стручни и техничко административни задачи што ќе му ги довери 
раководителот на секторот/одделението; 

- дава предлози за обуки 

- прибира, подготвува и администрира документација во постапки за 
акредитација 

-организира и изведува оценки за акредитација во земјава и странство (по 

завршени обуки и вклучување на листата на оценувачи на Институтот) 

- врши оцена на работата на оценувачите доколку е компетентен оценувач 

Задачи од системот за управување со квалитет; 

- учествува во изградбата  и одржувањето на системот за 

управување со квалитет и дава предлози за подобрување на 

системот за управување. 

- учествува во изградбата  и одржувањето на  информациски 
систем за акредитација  

 
 

 

     Во  реден број 1.2. Одделение за акредитација на лаборатории за калибрација, кај 

работното место со реден број 6 АКР0102В01002 Координатор за акредитација на 

лаборатории за калибрација, број на извршители се зголемува и наместо – (1) 

извршител гласи (2) извршители. 

 
Член 3 

     Во Глава IV. OПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во табеларниот приказ на работните места, во точка 3 

во Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела, се вршат следниве 

измени и дополнувања: 

      Работното место со реден број 11 АКР0102Б03002 Помошник-Раководител на 

Сектор за акредитација на инспекциски и сертификациски тела - (1) извршител, се 

брише. 

      Кај работното место со реден број 13 АКР0102В01003 Координатор за акредитација 

на инспекциски тела – (1) извршител, бројот на извршители се зголемува и изнесува (2) 

извршители и во делот видот на образование, научното поле ,,хемиска технологија,, се 

заменува со научното поле ,,ветеринарна медицина”. 
    

Член 4 

 

       Во Глава IV. OПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во табеларниот приказ на работните места, во 

Одделението за правни и општи работи,  кај работното место под реден број 21. 

АКР0102Б04008 Раководител на Одделение за правни и општи работи, во делокругот на 

работните задачи и обврски се додава нова алинеа, која гласи:: 

,,- врши работи од областа на управувањето со човечките ресурси во институцијата”. 
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       Работното место под реден број 24. АКР0102В01008 Координатор за човечки 

ресурси и општи работи – (1) извршител  - се брише. 

              

Член 5 

       Согласно извршените измени во овој правилник, се вршат соодветни измени и во 

постојниот Табеларен преглед на работните места во Институтот за акредитација на 

Република Македонија. 

 

Член 6 

       Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по 

добиената писмена согласност од Министерството за информатичко општество и 

администрација. 
 

 

 

                                 директор, 

                 м-р Слободен Чокревски 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО  

Институтот за акредитација на Република Македонија  

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место Опишани 

и 

предвиден

и работни  
места 

Попол

нети 

работ

ни 
места 

И Г ПГ К/Н Б 

1.  АКР 01 02 Б01 001 Советник на директор 1 0 

 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИ 

2.  АКР 01 02 Б02 001 Раководител на сектор за акредитација на 
лаборатории 

1 0 

Одделение за акредитација на лаборатории за тестирање  

3.  АКР 01 02 Б04 001 Раководител на одделение за акредитација на 

лаборатории за тестирање 

1 0 

4.  АКР 01 02 В01 001 Координатор за акредитација на лаборатории за 

тестирање 

1 1 

5.  АКР 01 02 В04 001 Помлад соработник за акредитација на 

лаборатории за тестирање 

1 0 

 

 

Одделение за акредитација на лаборатории за калибрација 

6.  АКР 01 02 Б04 002 Раководител на одделение за акредитација на 
лаборатории за калибрација 

1 0 

7.  АКР 01 02 В01 002 Координатор за акредитација на лаборатории за 

калибрација 

2 1 

Одделение за акредитација на медицински лаборатории  

8.  АКР 01 02 Б04 003 Раководител на одделение за акредитација на 

медицински лаборатории 

1 1 

9.  АКР 01 02 В02 001 Виш соработник за акредитација на медицински 

лаборатории  

1 1 

СЕКТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ИНСПЕКЦИСКИ И СЕРТИФИКАЦИСКИ ТЕЛА 

10.  АКР 01 02 Б02 002 Раководител на Сектор за акредитација на 
инспекциски и сертификациски тела 

1 0 
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Одделение за акредитација на инспекциски тела 

 

11.  АКР 01 02 Б04 004 Раководител на одделение за акредитација на 
инспекциски тела 

1 1 

12.  АКР 01 02 В01 003 Координатор за акредитација на инспекциски тела 2 1 

Одделение за акредитација на сертификациски тела 

13.  АКР 01 02 Б04 005 Раководител на одделение за акредитација на 

сертификациски тела 

1 1 

14.  АКР 01 02 В01 004 Координатор за акредитација на сертификациски 
тела 

1 1 

Сектор за аналитика, креирање и развој на стратегиски политики и буџетирање 

15.  АКР 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за аналитика, креирање и 

развој на стратегиски политики и буџетирање 

1 0 

Одделение за буџет и буџетска контрола 

16.  АКР 01 02 Б04 006 Раководител на одделение за буџет и буџетска 

контрола 

1 0 

17.  АКР 01 02 Г01 001 Самостоен референт за буџет и буџетска 
контрола 

1 1 

 

Одделение за сметководство и плаќања 

18.  АКР 01 02 Б04 007 Раководител на одделение за сметководство и 

плаќања-одговорен сметкодовител 

1 1 

19.  АКР 01 02 Г01 002 Самостоен референт-благајник 1 1 

 

Одделение за правни и општи работи 

20.  АКР 01 02 Б04 008 Раководител на одделение за правни и општи 

работи 

1 0 

21.  АКР 01 02 В01 006 Координатор за правни работи 1 1 

22.  АКР 01 02 В01 007 Координатор за стручно-административни работи 1 1 

Други помошно-технички лица 

23.  АКР 04 05 А01 001 Хигиеничар 1 1 

24.  АКР 04 05 А01 002 Курир 1 0 

 Вкупно 26 14 

 
 


