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Врз основа на член 19 став 1 алинеи 1 и 11 од Законот за акредитација „(Сл.весник на РМ“ 

број120/09/),  Директорот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија на 

ден  24.03.2022 година донесе: 

 

Протокол за организација и изведување на оценки во простории на клиенти за 

време на COVID-19 пандемија  во постапка за акредитација на телата за оцена на 

сообразност 

Вовед 

Потребата од донесување на нов Протокол во однос на начинот на организација и изведување 

на оценките вопросотрии на клиенти (оценки на лице место), произлегува од изменетите и  

олеснети превентивни и рестриктивни мерки на Владата на Република Северна Македонија во 

услови на намалување на бројот на новозаразени лица од КОВИД 19 и намалена трансмисија, 

како и од потребите за реорганизација на работниот процес на ИАРСМ за изведување на 

оценките на лице место.  

       I.Општи одредби 

Со овој Протокол се уредува начинот на организација и изведување на оценките на лице место 

во постапка за акредитација на телата за оцена на сообразност (ТОС) во услови на пандемија 

од Ковид 19.  

При организација и изведување на оценките на лице место во просториите на ТОС, 

задолжително се почитуваат и преминуваат мерките од овој Протокол од страна на сите 

учесници во постапката (учесници од ИАРСМ, претставници на ТОС). 

II. Организација и изведување на оценувањето: 

1. При организација на оценката на лице место, координаторот на предметот во име на 

ИАРСМ е должен да ги запознае сите учесници во предметната постапка со содржината 

и обврските од Протоколот.  

2. Секој учесник во постапката (ангажиран надворешен сорабтник на ИАРСМ: оценувач, 

експерт и телото за оцена на сообразност), потпишува писмена изјава под полна лична, 

материјална, прекршочна и кривична одговорност дека е запознат со содржината на 

мерките за заштита и спречување на пренесување на корона вирусот и дека се обврзува 

при изведување на оцената на лице место (со физичко присуство) да се придржува и да 

ги почитува превентивните мерки и препораки за заштита.  

3. Телото за оцена на сообразност задолжително се обврзува да ги преземе и обезбеди 

неопходните мерки, активности и услови за почитување и примена на мерките во 

неговите простории со цел заштита и превенција на сите учесници во постапката од 

пренесување на корона вирусот. 

4. Времетраењето на оценувањето изнесува најмногу 8 часа, со задолжителна пауза по 

првите 4 часа. 

5. Воведниот/завршниот состанок се организираат со физичко присуство на учесниците во 

оценувањето, а по потреба можат да се организираат и далечински или комбинирано. 

По барање на ТОС за вклучување на останати лица од телото, треба да се користи 

видео-конференциска врска. ТОС се обврзува да обезбеди соодветни услови за 

употреба на ИКТ технологии, особено стабилна интернет врска. 
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6. При доаѓање на членовите на оценувачкиот тим, претставник на ТОС ги пречекува 

членовите и ги упатува до просторијата наменета за реализација на оцената. Притоа ги 

информира членовите за достапноста на средствата за дезинфекција, посебните правила 

и мерки за заштита доколку телото има такви воведено и за локација на санитарен јазол 

кој учесниците ќе можат да го користат за време на оценувањето. 

7. Пред почеток на оценувањето, водечкиот оценувач ги потсетува учесниците 

задолжително да известат доколку имаат респираторни симптоми (температура, 

кашлица, отежнато дишење) и им се препорачува да не присуствуваат на оценувањето. 

8. Сите учесници задолжително носат заштитна маска на лицето, а по потреба и друга 

дополнителна лична заштитна опрема.  

9.  ТОС задолжително обезбедува просторија или простории за изведување на 

оценувањето на лице место. Пред користење, ТОС задолжително врши чистење и 

дезинфекција на просторот и опремата во кој ќе се реализира оценувањето. 

10. Просторијата во која се спроведува оценувањето треба да биде соодветна за да се 

овозможи потребно растојание од мин.1м. помеѓу присутните лица во просторијата 

(оценувачот/оценувачите и оценуваниот), со исполнетост до 60% од капацитеот на 

затворениот дел на просторот на објектот. 

11. Во просторијата/иите задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете 

и корпа за отпадоци со капак. 

12. ТОС се обврзува да обезбеди резервни предмети за лична заштита на сите учесници 

(маски, ракавици и сл.) и по потреба да им ги додели за употреба. 

13. Просторијата каде што се изведува оценувањето потребно е почесто да се проветрува за 

време на оценувањето и задолжително во текот на паузите. 

14. За време на пауза се води сметка да не се врши групирање на учесниците.  

15. За време на оценувањето, ТОС води сметка да го сведе на минимум пристапот, 

движењето и присуството на други лица кои не се опфатени со Програмата за 

оценувањето (останати вработени во ТОС и странки) во просторијата каде е сместен 

оценувачкиот тим и во просториите каде ќе се реализира сведочење на лице место на 

методи, особено доколку станува збор за затворен простор.  

16. По завршување на оценувањето, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот 

со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно 

може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се 

користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини. 

17. Во случај на непочитување и непридржување кон мерките од овој Протокол и 

универзалните мерки за заштита и спречување на пренесување на корона вирусот, 

ИАРСМ има право во секој момент да го прекине оценувањето. 

III.Преодни и завршни одредби 

      18. Со донесување на овој протокол, се става вон сила Протоколот за организација и 

изведување на оценки во простории на клиенти за време на COVID-19 пандемија  во постапка 

за акредитација на телата за оцена на сообразност бр.02-240/5 од 01.07.2020г. 
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      19. Овој Прокол влегува во сила и започнува да се применува со денот на неговото 

донесување. 

 

Скопје, 24.03.2022г.                    директор, 

       М-р Слободен Чокревски 

 


