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М-р Слободен Чокревски,
Директор на ИАРСМ

  
Sloboden Chokrevski M.Sc.,  
Director of IARNM

Почитувани,

Пред вас е новото издание на Билтенот на ИАРСМ. Она што 
го издвојува од сите претходни изданија се специфичните 
околности под кои е подготвен и за разлика од другите, овој 
билтен е тригодишен за  периодот од  2019, 2020 и 2021 година. 
Во овој период целиот свет беше погоден од пандемијата на CO-
VID 19 која не ја заобиколи ниту нашата земја. Сите капацитети 
на планетата беа насочени кон справување со вирусот и 
прилагодување на начинот на работа во услови на вонредна 
ситуација, што за ИАРСМ значеше вложување на максимални 
напори и прилагодување на своите капацитети, процедури 
и организациско-технички мерки за заштита при работа. Ги 
следевме сите препораки на Владата на Република Северна 
Македонија и на европската и меѓународните организации од 
областа на акредитацијата  (EA, ILAC и IAF). Овие препораки и 
правила за заштита од вирусот оневозможија одржување на 
промотивни активности кои се составен дел од работата на 
ИАРСМ.

Но, и покрај отежнатите  услови за работа во пандемиски 
околности, ИАРСМ успеа да ги зајакне своите капацитети и 
успешно да ги изврши сите акредитациски и административни 

задачи. Успешно се имплементира процесот на дигитализација на работата на ИАРСМ, комплетиран е 
делот на програмирање и набавка на ИКТ опрема и извршена е обука на сите вработени. Веб страницата 
на Институтот е редизајнирана со нови содржини и информации.

Во декември 2021 беше реализирана ЕА МLА евалуацијата од страна на оценувачки тим од ЕА, како 
предуслов за одржување на потписничкиот статус на ИАРСМ за ЕА МLА и на меѓународните договори, чија 
крајна цел е меѓународна признатост на сите акредитации доделени од ИАРСМ во Европа и пошироко. 
Подготовките за оваа евалуација беа долги и макотрпни, но постигнатиот исход од оцената е повеќе 
од задоволителен. Ова е воедно и најдобар резултат на ИАРСМ гледано историски, како и во регионот 
и пошироко во Европа. Би сакал да ја изразам мојата благодарност кон вработените и надворешните 
соработници, кои учествуваа во подготовките и спроведувањето на ЕА МLА евалуацијата, за нивното 
несебично ангажирање и во услови на пандемија.

Во контекст на барањето на стандардот MKC EN ISO/IEC 17011:2018 за обезбедување на повратни 
информации од клиентите, во мај 2021 за прв пат беше спроведена анонимна анкета за квалитетот на 
услугите на ИАРСМ кон клиентите, за чие спроведување беше ангажирана агенција за мерење на јавното 
мислење. 

Наспроти редовните активности и воведувањето на новини во работењето на ИАРСМ, ние сме 
исправени пред повеќе предизвици, кои ги носат потребите на времето во кое живееме и работиме. Веќе 
ги спомнав предизвиците на пандемијата, коишто добија свој формат на организација и изведување на 
далечински оценки, како воведување на соодветна регулатива, протоколи, мерки за заштита и слично.

За ИАРСМ во идниот период најголем предизвик е зголемувањето на човечките ресурси и капацитети, 
и тоа на внатрешен план преку нови вработувања и обука на персоналот, но и преку зајакнување на 
надворешните ресурси по пат на зголемување на бројот и капацитетот на пулот на оценувачи.

Предизвиците од имплементацијата на Законот за заштита на лични податоци и ИТ безбедноста ќе 
бидат важен дел од работата на ИАРСМ во наредниот период.

На крајот, со особено задоволство ќе резимирам дека во годинава во која го одбележуваме 20 
годишниот јубилеј од донесувањето на Одлуката за основање на Институтот за акредитација на Република 
Македонија, како единствено национално тело за акредитација во земјава, чест и гордост е да се сумираат 
позитивни резултати и на внатрешен и на меѓународен план, но да не заборавиме дека истите нѝ се уште 
поголем предизвик и обврска за одржување и надградување во иднина!

Со почит,
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 Dear All,

The new edition of the IARNM’s Bulletin is in front of you. 
What sets it apart from all previous editions are the specifi c cir-
cumstances under which it was prepared and unlike the others, 
this Bulletin is for the period of three years, 2019, 2020 and 2021. 
During this period, the whole world was aff ected by the COV-
ID-19 pandemic which did not bypass our country either. All the 
capacities of the planet were aimed at dealing with the virus and 
adjusting the manner of working in emergency conditions, which 
for the IARNM meant making maximum eff orts and adjusting its 
capacities, procedures, and organizational-technical measures 
for protection at work. We followed all the recommendations 
of the Government of the Republic of North Macedonia and the 
European and international organizations in the fi eld of accredi-
tation (EA, ILAC and IAF). These recommendations and rules for 
protection against the virus prevented holding of promotional 
activities that are an integral part of the work of the IARNM.

However, despite the diffi  cult working conditions in the pan-
demic circumstances, the IARNM managed to strengthen its 
capacities and to successfully perform all accreditation and ad-
ministrative tasks. The process of digitalization of the work of the 
IARNM was successfully implemented, the part of programming and procurement of ICT equipment was com-
pleted, and training of all employees was performed. The Institute’s website was redesigned with added content 
and information.

In December 2021, the EA MLA evaluation was conducted by an EA assessment team, as a prerequisite for 
maintaining the signatory status of the IARNM for the EA MLA and international agreements, the ultimate goal of 
which is the international recognition of all accreditations of the IARNM in Europe and beyond. The preparations 
for this evaluation were long and arduous, but the outcome of the assessment is more than satisfactory. This is 
also the best result of the IARNM historically, as well as in the region and beyond in Europe. I would like to express 
my personal gratitude to the staff  and external associates who participated in the preparation and realisation of 
the EA MLA evaluation, for their selfl ess engagement, particularly in conditions of a pandemic.

In the context of the requirement of the standard MKC EN ISO/IEC 17011:2018 regarding to the providing 
feedback from the clients, in May 2021 for the fi rst time an anonymous survey was conducted on the quality of 
IARNM services to the clients, for the realisation of which an agency for rating public opinion was hired. 

Despite the regular activities and the introduction of innovations in the work of the IARNM, we are facing 
many challenges, demanded by the needs of the time in which we live and work. I have already mentioned the 
challenges of the pandemic, which took on its own format of organization and performance of remote assess-
ments, such as the introduction of appropriate regulations, protocols, protective measures etc.

For the IARNM in the forthcoming period, the biggest challenge is the increase of human resources and ca-
pacities, internally through new employments and staff  training, but also through strengthening the external 
resources by increasing the number and capacity of the pool of assessors.

The challenges from the implementation of the Law on Personal Data Protection and IT Security will be an 
important part of the work of the IARNM in the forthcoming period.

Finally, I will be particularly pleased to sum up that in this year in which we mark the 20th anniversary of the 
Decision to establish the Institute for Accreditation of the Republic of Macedonia as the only national accredita-
tion body in the country, it is an honour and pride to summarize positive results, both domestically and interna-
tionally, however let us not forget that these are an even greater challenge and obligation for us for maintaining 
and upgrading them in the future!

Sincerely,
Sloboden Chokrevski

IARNM Director
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Организација на ИАРСМ Organization of IARNM
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АКРЕДИТАЦИСКИ АКТИВНОСТИ

Во периодот 2019 - 2021 година ИАРСМ успешно 
ја одржува важноста на потпишаниот меѓународен 
договор за взаемно признавање на резултатите 
од акредитациите склучен со ЕА познат како EA-
MLA договор, како и на меѓународните договори 
за признавање на резултатите од акредитациите 
склучени со: Меѓународната организација за 
акредитација на лаборатории (ILAC-MRA) и Меѓу-
народниот форум за акредитација (IAF-MLA). Во 
2019 година е верифицирано проширувањето 
на опсегот на ЕА-MLA Договорот во нова област: 
акредитација на тела за сертификација на системи 
за управување. Проширувањето на опсегот на 
Договорот е признаено и од страна на IAF.

Третиот редовен надзор по потпишувањето 
на Договорот за взаемно признавање на сер-
тификатите за акредитација со Европската орга-

низација за акредитација (ЕА-MLA), беше реали-
зиран во периодот 29 ноември – 03 декември 
2021 година. Севкупната работа на ИАРСМ во 
областа на акредитацијата, востановениот систем 
за управување со квалитет, како и целокупното 
организациско, структурно и менаџментско ра-
ботење и управување на ИАРСМ е позитивно 
оценета.

Согласно барањето од стандардот ISО 17011 
за обезбедување на повратни информации од 
акредитираните тела за оцена на сообразност, 
ИАРСМ во текот на месец мај 2021 година спроведе 
анкета за истражување на задоволството на 
корисниците на услугите на ИАРСМ. 

Во извештајниот период успешно беа реализи-
рани и транзитирањата кон новите изданија на 
стандардот 17011:2018 и на стандардот 17025:2018.
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ACCREDITATION ACTIVITIES

During the period of 2019-2021, the IARNM suc-
cessfully maintained the validity of the signed in-
ternational agreement for mutual recognition of 
accreditation results signed with EA known as EA-
MLA agreement, as well as the international agree-
ments for recognition of accreditation results signed 
with: International Laboratory Accreditation Cooper-
ation – Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA) 
and the International Accreditation Forum – Mutual 
Recognition Arrangement (IAF-MLA). In 2019, the 
expansion of the scope of the EA-MLA Agreement 
was extended in a new area: Accreditation of man-
agement systems certifi cation bodies. The extension 
of the scope of the Agreement has also been recog-
nized by the IAF.

The third regular surveillance after the signing of 
the Mutual Recognition Arrangement of accredita-

tion certifi cates with the European Cooperation for 
Accreditation (EA-MLA), was conducted during the 
period  from November 29 to December 3, 2021. The 
overall work of the IARNM in the fi eld of accreditation, 
the established quality management system, as well 
as the overall organizational, structural,  and manage-
rial work and management of the IARNM was posi-
tively assessed.

In accordance with the requirement of the 
ISO 17011 standard for providing feedback from 
accredited conformity assessment bodies, during 
May 2021, the IARNM conducted a survey to research 
the satisfaction of users of IARNM services. 

In the reporting period, the transitions to the new 
editions of the standard 17011:2018 and the standard 
17025:2018 were successfully realized.
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Акредитирани нови тела Број на тела 
2019 год.

Број на тела 
2020 год.

Број на тела 
2021 год.

Лаборатории за тестирање 6 2 9

Лаборатории за калибрација / 2 /

Медицински лаборатории 1 2 1

Инспекциски тела 7 5 5

Сертификациски тела / / 1

ВКУПНО 14 11 16

Статус на акредитирани тела
Бројот на акредитирани тела кои имаат активни 

акредитации во периодот 2019-2021 година се 

движи помеѓу 181 – 206 тела. Во регистарот се 
достапни информации и за повлечени/ истечени/
суспендирани акредитации по службена долж-
ност, односно на барање на телата.

Статус на акредитирани тела во период 2019-2021 година

Година 2019 2020 2021

Број на акредитирани тела со активни акредитации 181 199 206

Во периодот 2019-2021 година акредитирани 
се четириесет и едно (41) ново тело за оцена на 
сообразност, и тоа: седумнаесет (17) лаборатории 
за тестирање, две (2) лаборатории за калибрација, 

четири (4) медицински лаборатории, седумнаесет 
(17) инспекциски тела и едно (1) сертификациско 
тело.

Табела на акредитирани нови тела за оцена на сообразност во период 2019-2021 г.

Планираните редовни надзорни оценувања, 
оцени за реакредитација и иницијалните оце-
нувања се реализирани начелно согласно Го-
дишните планови за оцени, но со извесни 
отстапувања заради реорганизирање на работата 
и усогласување со воведените рестриктивни 
мерки за работа во услови на пандемија.

*Бројот на акредитирани 
и реакредитирани тела за 

оцена на сообразност е 
даден заклучно со месец  

мај 2022 година.

Акредитирани тела 2019 - 2021
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Accredited new bodies Number of
bodies 2019

Number of
bodies 2020

Number of
bodies 2021

Testing laboratories 6 2 9

Calibration laboratories / 2 /

Medical laboratories 1 2 1

Inspection bodies 7 5 5

Certifi cation bodies / / 1

TOTAL 14 11 16

Status of accredited bodies in the period of 2019-2021

Year 2019 2020 2021

Number of accredited bodies with active accreditations 181 199 206

Table of accredited new bodies for conformity assessment in the period of 2019-2021.

Accredited Bodies 2019 - 2021

* The number of accredited 
and reaccredited conformity 
assessment bodies is given
as of the month of 
May 2022.

Status of accredited bodies

The number of accredited bodies with active 
accreditations during the period of 2019-2021 

ranges between 181 - 206 bodies. The Register 
also provides information on withdrawn/expired/
suspended/ accreditations at the request of the 
bodies or ex offi  cio.

During the period of 2019-2021, forty-one (41) 
new conformity assessment bodies have been 
accredited, as follows: seventeen (17) testing 

laboratories, two (2) calibration laboratories, four 
(4) medical laboratories, seventeen (17) inspection 
bodies and one (1) certifi cation body. 

The planned regular surveillance assessments, 
re-accreditation assessments and initial assessments 
were conducted in accordance with the Annual 
Assessment Plans, but with certain deviations due 
to reorganization of the work and harmonization 
with the introduced restrictive measures for work in 
pandemic conditions.



10

Вработени во ИАРСМ       

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ

Човечки ресурси
Бројот на вработени лица во ИАРСМ во 

периодот 2019-2021 година е помеѓу 15 – 16 
редовно вработени, од кои 13-14 лица се со статус 
на административни службеници. 

Од вкупниот број на вработени во ИАРСМ 
бројот на водечки оценувачи во институцијата се 
движи помеѓу 7-8 лица.

Персонал на ИАРСМ во период 2019-2021 година 

Година 2019 2020 2021

Редовно вработени 16 15 15

Со статус административни 
службеници 14 13 14

Водечки оценувачи од 
составот на ИАРСМ 8 7 7

Пул на оценувачи и експерти
Грижата за компетентни човечки ресурси 

како предуслов за квалитетно спроведување на 
постапките за акредитација е во надлежност на 
Комитетот за оцена на лица. Комитетот за оцена 
на лица редовно ги ажурира и дигитализира 

податоците од досиејата на сите членови на листата 
за оценувачи и експерти и ја следи и реализацијата 
на Планот и програмата за обуки за оценувачи, со 
цел надградба на листата на оценувачи и експерти 
на ИАРСМ, согласно процедурите на Европската 
организација за акредитација (ЕА). Како резултат 
на одржаните обуки се зајакнуваат компетенциите 
на домашните оценувачи и експерти од повеќе 
области, поради што при изведување на оценките 
во оценувачките тимови се ангажираат поголем 
број домашни оценувачи/експерти. Истото е и 
приоритетна цел на ИАРСМ во сите овие изминати 
години на делување. Заради прилагодените услови 
за работа во пандемиски околности, обуките се 
реализираа од далечина. Крајната цел на ИАРСМ 
е зголемување на ангажманот на домашни оце-
нувачи и експерти и проширување на Листата со 
нови членови. 



11

                                     IARNM’s Employees  

INSTITUTIONAL CAPACITIES

A pool of assessors and experts
The care for competent human resources as 

a precondition for quality implementation of the 
accreditation procedures is responsibility of the 
Personnel Evaluation Committee. The Personnel 
Evaluation Committee regularly updates and 
digitalises the data from the fi les of all members 
of the list of assessors and experts and monitors 
the implementation of the Plan and training 
program for assessors, in order to upgrade the list of 
assessors and experts of the IARNM, in accordance 
with the procedures of European Cooperation for 
Accreditation (EA). As a result of the held trainings, the 
competencies of the domestic assessors and experts 
in several fi elds are strengthened, due to which a
 larger number of domestic assessors/experts are 
engaged in performing the assessments in the 
assessment teams. This was also a priority goal of the 
IARNM in past few years. Due to the adapted working 
conditions in pandemic circumstances, the trainings 
were carried out on-line  from a distance. The goal of 
the IARNM is to increase the engagement of domestic 
assessors and experts and to expand the List with 
new competent assesors.

Human resources
The number of employees in the IARNM for the 

period of 2019-2021 ranges between 15 - 16 full-time 
employees, of which 13-14 people have the status of 
administrative offi  cers. 

Out of the total number of employees in the 
IARNM, the number of lead assessors in the institution 
ranges between 7-8 people.

IARNM staff  in the period of 2019-2021  

Year 2019 2020 2021

Full-time employees 16 15 15

With the status of
administrative offi  cers 14 13 14

Lead assessors from the 
IARNM 8 7 7
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Пул на оценувачи и експерти

Категорија на оценувачи Број на оценувачи
2019 год.

Број на оценувачи
2020 год.

Број на оценувачи
2021 год.

Водечки оценувачи 20 19 30

Водечки оценувачи во обука 2 2 2

Технички оценувачи 68 97 97

Технички оценувачи во обука 2 7 7

ВКУПНО 92 125 136

Експерти 39 39 69

Кандидати за оценувачи 6 0 0

Во ИАРСМ функционираат пет (5) Технички 
комитети (ТК), и тоа: ТК за лаборатории за 
тестирање, ТК за калибрација, ТК за сертифика-
циски, ТК за инспекциски тела и ТК за ме-

дицински лаборатории кој е формиран во 
2021 година. Примарна задача и цел на технич-
ките комитети е да обезбедат стручна поддрш-
ка на работата на Институтот.

Листата на оценувачи на ИАРСМ за периодот 
2019-2021 година е во постојан раст и  од 19 
достигна до 30 водечки оценувачи (осуммина (8) од 
водечките оценувачи се од редот на вработените 
во ИАРСМ, а останатите се надворешни 
соработници), бројот на водечки оценувачи во 
обука е по 2 лица годишно. Бројот на технички 

оценувачи во дадениот период се зголемуваше 

од 68 на 97 лица, бројот на технички оценувачи 

во обука се зголеми од 2 на 7 лица годишно во 

последните две години.

На интернет страната на ИАРСМ постојано е 

активен огласот за пријава на оценувачи.
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A pool of assessors and experts

Category of assessors Number of
assessors 2019

Number of
assessors 2020

Number of
assessors 2021

Lead assessors 20 19 30

Lead assessors in training 2 2 2

Technical assessors 68 97 97

Technical assessors in training 2 7 7

TOTAL 92 125 136

Experts 39 39 69

Candidates for assessors 6 0 0

The list of IARNM assessors for the period of 2019-
2021 was constantly growing and from 19 it has 
reached to 30 lead assessors (eight (8) of the lead as-
sessors are from the staff  of the IARNM, and the rest 
are external associates), the number of lead assessors 
in training is 2 persons per year, the number of tech-
nical assessors in the given period increased from 68 

to 97 persons, the number of technical assessors in 

training increased from 2 to 7 persons per year in the 

last two years.

The call for assessors, published on the IARNM’s 

website is constantly open for the application of new 

assessors.

There are fi ve (5) Technical Committees (TCs) in 
the IARNM, as follows: TC for testing laboratories, TC 
for calibration, TC for certifi cation, TC for inspection 
bodies and TC for medical laboratories established in 

2021. The primary task and goal of the technical com-
mittees is to provide expert support to the work of 
the Institute.
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НАДГРАДБА НА КОМПЕНТЕНЦИИТЕ

Со цел надградување и зајакнување на ком-
петенциите на редовно вработените и над-
ворешните соработници, ИАРСМ организираше 
односно го обезбеди учеството на обуки, ра-
ботилници и семинари со физичко присуство и 
од далечина, меѓу кои се вбројуваат и едукативни 
настани организирани од УНИДО, ИСО и СЗО кои 
се наметнаа како резултат на кризата поради 
пандемијата на Ковид 19:

 Обуки за EN ISO/IEC 17011:2017 за вработените 
во ИАРСМ;

 Работилница за водечки и технички оценувачи 
по стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2018;

 Обука за интерни проверувачи за лаборатории 
за тестирање и калибрација по   ISO/IEC 17025;

 Работилница “Halal Certifi cation & Implementa-
tion and ISO /IEC 17025 General Requirements for 
the competence of testing and calibration labora-
tories“ во организација на турската агенција за 
акредитација;

 Управуавање со ризици во лаборатории, 
сертификациски и инспекциски тела;

 Education and training progftlm regarding Qual-
ity Assurance in Forensic Laboratories, Topic: The 

importance of forensic sciences in the criminal 
justice system, организиран од страна на 
Институтот за судска медицина и криминалис-
тика, во рамки на ИПА Twinning Light Project.

 Education and training program regarding Qual-
ity Assurance in Forensic Laboratories, Topic: The 
importance of quality assurance in identifi cation 
procedures in forensic medicine, организиран 
од страна на Институтот за судска медицина и 
криминалистика ИПА Twinning Light Project.

 Обука за ISO 13485:2016;

 Обука за барањата на стандардот ЕN ISО/IEC 
17011:2017;

 Oбука за хармонизација на водечки и технички 
оценувачи за интерните правила и процедури 
согласно барањата на стандардот  MKC EN ISО/
IEC 17011:2018;

 Обука/размена на искуства за задолжителните 
IAF и ЕА документи за акредитација на серти-
фикациони тела за менаџмент системи;

 Oбука за барањата за акредитација на серти-
фикациони тела за менџмент системи;

 Акредитација и нотификација поврзана со 
регулативата за градежни производи (CPR);
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UPGRADE OF COMPETENCES

To upgrade and strengthen the competencies of 
the full-time employees and external associates, the 
IARNM have been organizing or providing participa-
tion in trainings, workshops and seminars with physi-
cal presence and distance, including educational 
events organized by UNIDO, ISO and WHO that were 
imposed as a result of the Covid-19 pandemic crisis:

 Trainings for EN ISO/IEC 17011:2017 for the em-
ployees in the IARNM;

 Workshop for lead and technical assessors accord-
ing to the standard MKC EN ISO/IEC 17025:2018;

 Training for internal testers for testing and calibra-
tion laboratories according to ISO/IEC 17025;

 Workshop “Halal Certifi cation & Implementation 
and ISO/IEC 17025 General Requirements for the 
competence of testing and calibration laborato-
ries” organized by the Turkish Accreditation Agen-
cy;

 Risk management in laboratories, certifi cation 
and inspection bodies;

 Education and training program regarding Qual-
ity Assurance in Forensic Laboratories, Topic: The 
importance of forensic sciences in the criminal 

justice system., organized by the Institute of Fo-
rensic Medicine and Criminology, within the IPA 
Twinning Light Project.

 Education and training program regarding Qual-
ity Assurance in Forensic Laboratories, Topic: The 
importance of quality assurance in identifi cation 
procedures in forensic medicine, organized by the 
Institute for Forensic Medicine and Criminalistics 
IPA Twinning Light Project.

 Training for ISO 13485:2016;

 Training for the requirements of the standard EN 
ISO/IEC 17011:2017;

 Training for harmonization of lead and technical 
assessors on internal rules and procedures in ac-
cordance with the requirements of the standard 
MKC EN ISO/IEC 17011:2018;

 Training/exchange of experiences on the manda-
tory IAF and EA documents for accreditation of 
certifi cation bodies for management systems;

 Training on the requirements for accreditation of 
certifi cation bodies for management systems;

 Accreditation and notifi cation related to construc-
tion products regulation (CPR);
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 Обука за правила за одлучување и изјава за 
сообразност во согласност со ISO 17025;

 Обука за земање примероци со посебен фокус 
на мерната неодреденост која произлегува од 
земањето примероци;

 Обука за акредитација на методите за иден-
тификација на SARS COV-2;

 Обука за проценка на мерна неодреденост;

 Обуки/работилници од СЗО поврзани со ковид 
пандемија;

 Работилница за предизвици во глобална стан-
дардизација на клинички лаборатории за 
тестирање: референтни материјали и правила;

 Вебинар за улогата на меѓународните стан-
дарди и акредитацијата во подобрувањето на 
безбедноста на храната;

 Обука за безбедност и заштита при работа 
согласно ISO 45000;

 Оцена на сообразност и акредитациски актив-
ности во виртуелен свет; 

 Минимизирање на ризици од корупција во 
земјите во развој: Политики за превенција за 
приватни и јавни субјекти;

 Обука за медицински лаборатории - ,,Посебни 

барања за квалитет и компетентност“;

 Вебинар за COVID – 19 - лабораториска пракса;

 Во организација на Хрватската агенција за 
акредитација беше реализирано учество на
Работилница за размена на искуства за при-
мена на задолжителни документи на ИАФ 
за акредитација на сертификациски тела за 
системи за управување.

Обуки во организација на ЕА во периодот 
2019-2021 година

 Работилница за транзиција кон новата верзија 
на EN ISO/IEC 17025:2017;

 Обука за тим лидери и заменици-тим лидери во 
оценувачки тимови на ЕА;

 Работилница за акредитација на производители 
на референтни материјали по  ISO/IEC 
17034:2016;

 Обука за евалуација на шеми ЕА-1/12;

 Обука за членови во оценувачки тимови на ЕА;

 Еурахем-Обука за акредитација на микро-
биолошки, аналитички и медицински лабо-
ратории согласно стандардите ISO/IEC 
17025:2017 и ISO 15189:2012.
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 Training on decision rules and declaration of con-
formity in accordance with ISO 17025;

 Sampling training with a special focus on the mea-
surement uncertainty arising from the sampling;

 SARS COV-2 Identifi cation Methods Accreditation 
Training;

 Training for assessment of measurement uncer-
tainty;

 WHO Covid pandemic related training/workshops

 Workshop on Challenges in the Global Standard-
ization of Clinical Testing Laboratories: Reference 
Materials and Rules;

 Webinar on the role of international standards 
and accreditation in improving food safety;

 Training on safety and protection at work in accor-
dance with ISO 45000;

 Conformity assessment and accreditation activi-
ties in the virtual world; 

 Minimizing Corruption Risks in Developing Coun-
tries: Prevention Policies for Private and Public En-
tities;

 Training for medical laboratories - “Special require-
ments for quality and competence”;

 COVID-19 Webinar- Laboratory Practice;

 Organized by the Croatian Accreditation Agency, 
a workshop on exchange of experiences for appli-
cation of mandatory IAF documents for accredita-
tion of certifi cation bodies for management sys-
tems was realized.

Trainings organized by EA in the period of 
2019-2021

 Workshop on the transition to the new version of 
EN ISO/IEC 17025:2017;

 Training for team leaders and deputy team leaders 
in EA assessment teams;

 Workshop on accreditation of producers of refer-
ence materials according to ISO/IEC 17034:2016; 

 EA-1/12 Scheme Evaluation Training;

 Training for members of EA assessment teams;

 Eurochem-Training on accreditation of microbio-
logical, analytical and medical laboratories in ac-
cordance with the standards ISO/IEC 17025: 2017 
and ISO 15189:2012.
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Проектни активности 2019-2021 година

Во рамки на меѓународните проекти, реали-
зирани се следниве активности:

 ПТБ-активности 

 Учество во подготовка на предлог Проектот 
за инфраструктура на квалитет на земјите од 
југоисточниот регион - SEE QI;

 Имплементација на далечинско оценување и 
последиците од COVID 19;

 PTB SEE QI проект 7: e-обука-работилница за 
јакнење на капацитети-ISO 17043;

 Обука за ISO 13485:2016.

Проект за Инфраструктура на квалитет 
за земјите од југоисточна Европа (ИПА 
регионал)

 Обука за нови вештини, методи и концепти 
за јавните власти - персонал активен во 
меѓународни проекти за техничка соработка 
како што се проектите за Инфраструктура за 
квалитет за земјите од југоисточна Европа;

 Работилница за размена на искуства за вове-
дување на критериуми за компетентност за

секоја акредитациона шема и ефективни ме-
тоди за евалуација за демонстрирање на 
компетентност на персоналот на акреди-
тираното тело (ISO/IEC 17011:2017);

 Работилница за размена на искуства за: 
акредитација на лаборатории за земање на
примероци како самостојна активност и 
за давања на мислења и толкувања и за 
акредитација на лаборатории и инспекциски 
тела за давање на изјава на сообразност (ISO/IEC 
17025:2017 и ISO/IEC 17020:2012) - реализиран 
во 2020 година;

 Обука за акредитација на медицински лабо-
ратории за POCT (ISO 15189:2012 и ISO 
22870:2016).

Согласно Годишните планови за обуки на 
ИАРСМ и според пројавените потреби беа 
реализирани и обуки за надградба на профе-
сионалноста и компетентноста на администра-
тивните службеници од областа на работните 
односи, јавните набавки, финансиско управување, 
сметководство, канцелариско и архивско рабо-
тење, слободен пристап до информации од јавен 
карактер, заштита на  лични податоци.
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Project activities 2019-2021

The following activities have been carried out  
within the project activities:

 PTB activities 

 Participation in the preparation of the draft 
Quality Infrastructure Project for the countries of 
the Southeast region - SEE QI;

 Implementation of remote assessment  and the 
consequences of COVID-19;

 PTB SEE QI project 7: e-training-workshop for 
capacity building-ISO 17043;

 Training for ISO 13485:2016

PTB-Quality Infrastructure Project for the 
countries of Southeast Europe

 Training on new skills, methods and concepts for 
the public authorities - staff  active in international 
technical cooperation projects such as Quality 
Infrastructure projects for the countries of 
Southeast Europe;

 Workshop on exchange of experiences for 
introduction of competency criteria for each 
accreditation scheme and eff ective evaluation 
methods for demonstration of competence of the 
staff  of the accredited body (ISO/IEC 17011: 2017);

 Experience exchange workshop on: accreditation 
of sampling laboratories as an independent activity 
and on giving opinions and interpretations and 
on accreditation of laboratories and inspection 
bodies for issuing a declaration of conformity 
(ISO/IEC 17025: 2017 and ISO/IEC 17020: 2012) - 
realized in 2020;

 Accreditation training of medical laboratories for 
POCT (ISO 15189: 2012 and ISO 22870: 2016).

In accordance with the Annual Training Plans of 
the IARNM and according to the expressed needs, 
trainings for upgrading the professionalism and com-
petence of the administrative offi  cers in the fi eld of 
labour relations, public procurement, fi nancial man-
agement, accounting, offi  ce and archive work, free 
access to public information were realized.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА – АКРЕДИТАЦИСКИ 
ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ (АИС)

Како одговорна институција, ИАРСМ започ-
на процес на дигитална трансформација на
работните текови како предуслов за транспа-
рентност, ефикасност, брз административен 
одговор и обезбедување на квалитетни услу-
ги што ќе ги задоволат потребите на компа-
ниите. Дигиталната трансформација се одви-
ва преку надградба на постоечките софтверски 
програми и нивна интеграција. Акредитацискиот 
информационен систем (АИС) како интегрално 
дигитално решение се базира на два основни 
програми и тоа:

- Систем за управување и архивирање на до-
кументи (DMS)

- Систем за интегрирано управување со главните 
деловни процеси (ERP). 

Дигиталната трансформација на работните 
текови и процеси ИАРСМ ја започна во текот на 
2020 година преку изготвување на дигитален 
бизнис план со кој се постави патеката за 
дигиталната трансформација. Во патеката се 
издвоија три главни цели:

- Дигитална подготвеност која се постигна со 
целосна техничка подготвеност на инсти-
туцијата преку набавка на дигитален хардвер 
во текот на 2021 година и преку континуирана 
анализа на потребите  да се обезбеди непречена 
транзиција кон дигитална работа;

- Дигитална писменост која се постигна со 
подобрување на вештините на вработените 
во ИАРСМ за користењето на АИС преку 
континуирани обуки како и изработка на 
нови правилници, процедури и упатства за 
дигитална работа;

- Дигитална трансформација, процес кој кон-
тинуирано тече и се надоградува преку по-
добрување на софтверските програми и нивна 
интеграција.
Главна цел на АИС е да го унапреди работењето 

и да ја зголеми ефикасноста во извршувањето 
на секојдневните работни задачи, а главните 
придобивки се:
- Побрзи и полесни операции со користење на 

вештачка интелигенција за оптимизирање на 
канцелариската работа;

- Транспарентност на процесите преку конфи-
гурација на секој работен тек со редослед на 
дејства, одговорности, дистрибуција на задачи, 
автоматски известувања за доделени, заврше-
ни и истечени задачи и други параметри;

- Зголемена ефикасност со намалување на 
драгоценото време за барање на документи и 
лесна достапност на документите од најновата 
верзија;

- Засилена контрола со преглед на целосната 
историја на ревизиите и одржување на кон-
трола на верзиите и обезбедување на пристап 

до податоците само на овластени 
корисници;

- Подобрена транспарентност преку 
унифицирање на документите и по-
врзаните податоци во еден приказ за 
да се осигура дека сите соработуваат во 
работните процеси, што ја подобрува 
транспарентноста помеѓу секторите и 
одделенијата.

- Агилност и мобилност со пристап до 
документи и датотеки во секое време, 
каде било и со кој било уред. 
На овој начин градиме максимално 

отворено и транспарентно партнерство.
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DIGITAL TRANSFORMATION - ACCREDITATION
INFORMATION SYSTEM (AIS) 

The IARNM started a process of digital transfor-
mation of workfl ows as a prerequisite for transpar-
ency, effi  ciency and fast administrative reaction and 
quality services that will meet the needs of compa-
nies. The digital transformation is being implemented 
through the upgrade of the existing software pro-
grams and their integration. The Accreditation Infor-
mation System (AIS) as an integrated digital solution 
is based on two basic programs:

- Document Management and Archiving System 
(DMS)

- Integrated Business Process Management system 
(ERP). 

The IARNM started the digital transformation of 
workfl ows and processes during 2020 by preparing a 
digital business plan that set the path for digital trans-
formation. There are three main goals in the track:

- Digital readiness achieved with full technical read-
iness of the institution through the procurement 
of digital hardware during 2021 and through con-
tinuous needs analysis to ensure a smooth transi-
tion to digital work;

- Digital literacy achieved by improving the skills of 
the IARNM staff  to use the AIS through continu-

ous training as well as the development 
of new rulebooks, procedures and guide-
lines for digital work;

- Digital transformation, a process that 
is constantly on-going and upgrading 
through the improvement of the software 
programs and their integration.

The main goal of the AIS is to improve the 
work and to increase the effi  ciency in per-
forming the daily work tasks, and the main 
benefi ts are:

- Faster and easier operations by using artifi cial in-
telligence to optimize offi  ce work;

- Transparency of the processes through confi gura-
tion of each workfl ow with sequence of actions, 
responsibilities, distribution of tasks, automatic 
notifi cations for assigned, completed and expired 
tasks and other parameters;

- Increased effi  ciency by reducing valuable docu-
ment retrieval time and easy availability of the lat-
est version of the documents;

- Enhanced control by reviewing the full history of 
the audits and maintaining control over versions 
and providing access to the data only to autho-
rized users;

- Improved transparency by unifying the docu-
ments and the related data in one view to en-
sure that everyone cooperates in work processes, 
which improves transparency between the sec-
tions and the departments.

- Agility and mobility with access to documents and 
fi les anytime, anywhere and with any device. 

In this manner we build open and transparent 
partnership to the maximum.
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ ОД 
КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ НА ИАРСМ (АНКЕТА)

ИАРСМ со цел да стекне увид за задоволството 
на компаниите од користењето на услугите на 
ИАРСМ во постапката на нивната акредитација 
ангажираше агенција за истражување на 
јавното мислење која спроведе квантитативно 
истражување на задоволството на акредитираните 
компании преку телефонска анкета со примена на 
CATI систем (Computer  Assisted Telephone Inter-
view). Телефонската анкета е спроведена во месец 
мај 2021 година на примерок од 155 компании, 
а се однесува за мерење на задоволството 
на компаниите за работењето на ИАРСМ во 
изминатата 2020 година.  

Истражувањето е конципирано на четири дела:

Првиот дел е познавање на работата на ИАРСМ 
од страна на акредитираните компании и во 
истражувањето е оценето со просечна оценка 4,74 
на скала од 1 до 5, каде 1 значи незадоволителен, 
а 5 значи задоволителен при што 8 од 10 
акредитирани компании даваат највисока оценка 
5 за познавањето на работата на ИАРСМ.

Вториот дел од истражувањето е посветено 
на квалитетот на давањето на услуги од страна 
на ИАРСМ спрема акредитираните компании 
и е оценето со просечна оценка 4,8. Највисоки 
оценки (4,9) акредитираните организации даваат 

за соодветниот начин и рок на одговорот на 
ИАРСМ на барањето за проширување на опсегот 
на акредитацијата и начинот на комуникација и 
однесување на вработените во ИАРСМ. Најниска 
оценка (4,56) акредитираните компании даваат 
за ангажирањето на ИАРСМ на промоцијата на 
значењето на акредитацијата.

Третиот дел од прашањата во ова истражување 
се насочени кон квалитетот на документите кои 
се користат во процесот на акредитација и се 
оценети со просечна оценка 4,75 каде што 8 од 10 
акредитирани компании даваат највисока оценка 
5 за сите испитувани аспекти на квалитетот на 
документите, односно за:

 Содржината на документите;

 Недвосмисленоста и разбирливоста на доку-
ментите;

 Лесната достапност и обезбедувањето доволно 
релевантни податоци на информативниот 
пакет;

 Едноставноста за пополнување на пријавата за 
акредитација.

Последниот четврти дел од ова истражување е 
насочено кон одговори за тоа дали информациите 
за постапката за акредитација на електронската 

адреса на ИАРСМ се лесно 
достапни за компаниите ис-
тата е оценета со просечна 
оценка 4,65 каде што 75% од 
акредитираните компании 
даваат највисока оценка 5 за 
квалитетот на информации-
те  кои се наоѓаат на интер-
нет страницата на ИАРСМ, 
а 70% од акредитираните 
компании даваат највисока 
оценка 5 за организацијата 
и структурата на интернет 
страницата на ИАРСМ.
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SURVEY ON THE SATISFACTION OF USERS OF THE 
IARNM SERVICES (SURVEY)

Aiming to gain insight into the satisfaction of the 
companies with using the services of the IARNM in 
the process of their accreditation, the IARNM hired 
a public opinion research agency that conducted 
a quantitative survey on the satisfaction of accred-
ited companies through a telephone survey using 
the CATI system (Computer Assisted Telephone). The 
telephone survey was conducted in May 2021 on a 
sample of 155 companies, and refers to the measur-
ing the satisfaction of the companies in reference to 
the operation of the IARNM in the past 2020.  

The research was conceived in four parts:

The fi rst part was familiarity with the work of the 
IARNM by the accredited companies and in the re-
search it was evaluated with an average score of 4.74 
on a scale from 1 to 5, where 1 means unsatisfactory 
and 5 means satisfactory, with 8 out of 10 accredited 
companies giving the highest score 5 for familiarity 
with the work of the IARNM.

The second part of the research was dedicated 
to the quality of services provided by the IARNM to 
the accredited companies and was evaluated with 
an average score of 4.8. The highest scores (4.9) were 
given by the accredited organizations for the appro-
priate manner and deadline 
of the IARNM’s response to 
the request for extension of 
the scope of the accredita-
tion and the manner of the 
communication and the be-
haviour of the employees of 
the IARNM. The lowest score 
(4.56) was given by the ac-
credited companies for the 
engagement of the IARNM in 
the promotion of the impor-
tance of the accreditation.

The third part of the questions in this survey was 
focused on the quality of the documents used in the 
accreditation process and were evaluated with an 
average score of 4.75 where 8 out of 10 accredited 
companies gave the highest score 5 for all examined 
aspects of the quality of the documents, i.e. for:

 The content of the documents;

 The ambiguity and the comprehensibility of the 
documents;

 Easy availability and the provision of suffi  ciently 
relevant data in the information package;

 The simplicity of completing the accreditation ap-
plication.

The last fourth part of this survey was aimed at 
answers to whether the information on the accredita-
tion procedure at the IARNM’s e-mail address is easily 
accessible to the companies, it was rated with an av-
erage score of 4.65 where 75% of the accredited com-
panies gave the highest score 5 for the quality of the 
information found on the IARNM’s website, and 70% 
of the accredited companies give the highest score 5 
for the organization and the structure of the IARNM’s 
website.
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Во периодот 2019 - 2021 година, ИАРСМ учес-
твуваше во работата на Техничките комитети при 
Институтот за стандардизација на Република 
Северна Македонија и се реализираа соработки со 
Министерството за економија и со Министерството 
за информатичко општество и администрација. 

СОРАБОТКА СО ДРЖАВНИTE ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во рамки на соработката со Министерството 
за информатичко општество и администрација, 
ИАРСМ е член на управниот одбор за диги-
тализација на услугите на државните институции 
кои се испорачуваат спрема граѓаните и бизнис 
заедницата.

Во периодот 2019-2021 година ИАРСМ активно 
ја следи и учествува во работата на Eвропската 
организација за акредитација. Вработените од 
ИАРСМ учествуваа во работата и на Комитетите на 
Eвропската организација за акредитација (ЕА МАК, 
Комитет за лаборатории, Комитет за инспекциски 
тела, Комитет за сертификациски тела, Комитет 
за хоризонтална хармонизација, Комитетот за 
комуникација и публикација, како и во работните 
групи кои функционираат во рамки на одделни 
комитети);

 ИАРСМ како полноправен член учествуваше 
во работата на Светската организација за 
акредитација на лаборатории и инспекциски 
тела (ILAC - International Laboratory Accredita-
tion Cooperation) и Меѓународниот форум за 
акредитација (IAF - International Accreditation 
Forum);

МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ

 ИАРСМ навремено ги подмири обврските 
на име годишна членарина во Европската и 
Светската организација за акредитација, како и 
во Меѓународниот форум за акредитација;

 ИАРСМ учествуваше во работата на Пот-
комитетот за трговија, индустрија, царина и 
даноци, како и во НПАА;

 Вработени од ИАРСМ учествуваа во оценки во 
организација на ЕА за peer evaluation; 

 Со останатите институти за акредитација 
од регионот, со кои Институтот веќе има 
потпишано билатерални договори, соработката 
се одвиваше во рамки на потребите и 
ограничувањата наметнати од состојбата со 
пандемијата. Во рамките на овие договори, 
ИАРСМ ги реализира следниве активности:
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COOPERATION WITH THE STATE BODIES OF THE REPUBLIC 
OF NORTH MACEDONIA 

INTERNATIONAL ACTIVITIES

During the period of 2019 - 2021, the IARNM par-
ticipated in the work of the Technical Committees at 
the Institute for Standardization of the Republic of 
North Macedonia and realized cooperation with the 
Ministry of Economy and the Ministry of Information 
Society and Administration. 

Within the cooperation with the Ministry of Infor-
mation Society and Administration, IARNM is a mem-
ber of the Management Board for digitalization of the 
services of the state institutions that are delivered to 
the citizens and the business community.

Over the period of 2019-2021, the IARNM actively 
followed and participated in the work of the Euro-
pean Cooperation for Accreditation. The IARNM’s em-
ployees also participated in the Committees of the 
European Cooperation for Accreditation (ЕА МАC, 
Laboratory Committee, Inspection Bodies Commit-
tee, Certifi cation Bodies Committee, Horizontal har-
monization Committee, Committee for communica-
tion and publication as well as in the working groups 
operating within diff erent committees);

 IARNM as a full-fl edged member participated in 
the work of the International Laboratory Accredi-
tation Cooperation (ILAC) and the International 
Accreditation Forum (IAF);

 The IARNM duly settled the obligations for the an-

nual membership fee in the European and World 
Accreditation Organization, as well as in the Inter-
national Accreditation Forum;

 The IARNM participated in the work of the Sub-
committee on Trade, Industry, Customs and Taxa-
tion, as well as in National programme for adop-
tion of the acquis (NPAA).

 IARNM’s employees participated in assessments 
organized by EA for peer evaluation; 

 With the rest of accreditation institutes in the 
region, with whom the Institute has already signed 
bilateral agreements, the cooperation took place 
within the needs and restrictions imposed by the 
pandemic situation. Within these agreements, the 
IARNM realized the following activities:
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- Учество во заеднички обуки, семинари и кон-
ференции;

- Заемни сведочења при изведување на оцени;
- Заеднички активности во рамките на ПТБ 

проектот и регионалниот ИПА проект;
- Размена на експерти со акредитационите тела 

на Србија, Хрватска и Бугарија;
- Учество на Меѓународната Конференција „Ком-

петентност на лаборатории“ во организација 
на CROLAB, Хрватска, 2019 година;

- Учество на Хрватската конференција за ква-

литет и 10-ти научен собир на Хрватското 
друштво за квалитет, 2019 година;

- Учество на обука во организација на Хрватска-
та агенција за акредитација, во 2020 и 2021 
година.

- Институтот е активен учесник во проектот 
,,Отворен Балкан“, во чии рамки со национал-
ните тела за акредитација на Србија и Албанија 
се потпиша и Меморандум за соработка, со цел 
потврдување и зацврстување на меѓусебната 
соработка и олеснување на трговијата.

„9 јуни - Светскиот ден на акредитацијата“ во 
периодот 2019-2021 година беше симболично 
одбележуван  со соодветни информации за наста-
нот на интернет страната на ИАРСМ и публикации 
на промотивни и едукативни материјали од свет-
ските организации за акредитација на темите:
- „Акредитација- додавање вредност на синџи-

рот за снабдување“ – во 2019 година;
- „Подобрување на безбедноста на храната“- во 

2020 година и
- „Поддршка во имплементација на одржливите 

развојни цели“- во 2021 година.
Во рамки на одбележувањето на „9 јуни - 

Светскиот ден на акредитацијата“ во 2021 година, 
ИАРСМ организираше презентација на резултатите 
од спроведената Анкета за истражување на 

ПРОМОВИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 
задоволството на корисниците на услугите 
на ИАРСМ. Резултатите од анкетата прикажаа  
високо задоволство од страна на анкетираните 
акредитирани тела во однос на обезбедените и 
испорачани услуги од страна на ИАРСМ кон нив, 
како и во однос на работата на ангажираните 
оценувачи и експерти.

ИАРСМ учествуваше на 4-та Меѓународна 
конференција на тема „Квалитет и компетент-
ност 2019“ во организација на МАКЛАБ. Во рам-
ките на тематските целини на  Конференцијата, 
ИАРСМ зеде активно учество со презентација на 
труд на тема „Улога на акредитацијата во развој 
на економијата“ и панел дискусија на темата
„Транзиција во новиот стандард MKC EN ISO 
17025:2018“.
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PROMOTION OF THE ACCREDITATION SYSTEM

- Participation in joint trainings, seminars and 
conferences;

- Mutual witnessing when conducting assessments;
- Joint activities within the PTB project and the 

regional IPA project;
- Exchange of experts with the accreditation bodies 

of Serbia, Croatia and Bulgaria;
- Participation in the International Conference 

“Laboratory Competence” organized by CROLAB, 
Croatia, 2019;

- Participation in the Croatian Quality Conference 
and the 10th Scientifi c Meeting of the Croatian 
Quality Society, 2019;

- Participation in training organized by the Croatian 
Accreditation Agency, in 2020 and 2021.

- The Institute is an active participant in the “Open 
Balkans” project, within which a Memorandum of 
Cooperation was signed with the national accred-
itation bodies of Serbia and Albania, in order to 
confi rm and strengthen mutual cooperation and 
facilitate trade.

“June 9 - World Accreditation Day” in the period of 
2019-2021 was symbolically marked with appropriate 
information about the event on the website of 
the IARNM and publications of promotional and 
educational materials from world accreditation 
organizations on the topics:

-  “Accreditation - adding value to the supply chain” - 
in 2019;

- “Improving food safety” - in 2020 and
- “Support in the implementation of sustainable 

development goals”- in 2021.

As part of the celebration of “June 9 - World 
Accreditation Day” in 2021, the IARNM organized 
a presentation of the results of the conducted 

Survey on the satisfaction of users of the services of 
the IARNM. The results of the survey showed high 
satisfaction by the surveyed accredited bodies in 
relation to the services provided and delivered by the 
IARNM to them, as well as in relation to the work of 
the hired assessors and experts.

The IARNM participated in the 4th International 
Conference on “Quality and Competence 2019” 
organized by MAKLAB. Within the thematic units of 
the Conference, the IARNM took an active part with 
a presentation of a paper on “The role of accreditation 
in the development of the economy” and a panel 
discussion on “Transition to the new standard MKC EN 
ISO 17025:2018”.
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Знаци за акредитација Accreditation Marks
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