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Правилник за висината на надоместокот за
покривање на трошоците за услугите на ИАРМ
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Врз основа на членот 14, став 1, алинеа 1 од Законот за акредитација („Сл. Весник
на РМ“, бр. 120/09 и член 13 став 2 од Статутот на Институтот за акредитација на
Република Македонија, Советот на Институтот за акредитација на Република
Македонија на седницата одржана на 4.11.2013 година донесе:
П Р А В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ОЦЕНУВАЧИТЕ И ЕКСПЕРТИТЕ
ОД ОЦЕНУВАЧКИОТ ТИМ
1. Општи одредби
Член 1
Со овој Правилник се уредува висината и начинот на плаќање на надоместоците
за работа на оценувачите и експертите од оценувачкиот тим кој Институтот за
акредитација на Република Македонија (во понатамошниот текст: ИАРМ) им го плаќа
на оценувачите и експертите.
Член 2
Висината на надоместокот за работа на оценувачите и експертите се изразува во
eвра.
Вредноста на 1 € (едно евро) се пресметува во денарска противвредност според
средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирање на
услугата.
Член 3
ИАРМ ги покрива патните трошоци (превоз, сместување,) на оценувачите и
експертите.
Член 4
Надоместокот за работа на оценувачите и експертите за оценување опфаќа надоместок
за подготовка на оценувачот или експертот за предоценувачките, оценувачките
активности, надзорoт и повторното оценување, оценување на компетентноста на
клиентот
на
лице
место,
подготовка
на
извештај,
следење
на
несообразностите/верификација на корективните мерки (доколку се идентификувани
при оценувањето).
Член 5
Нето висината на надоместокот за работа на оценувачот или експертот за оценување
(цена на еден оценувачки ден за еден оценувач или експерт) изнесува 100 €.
Член 6
Времето кое е потребно (бројот на денови) за подготовка на оценувањето,
оценувањето и активностите по оценувањето го определува директорот на ИАРМ на
предлог на водечкиот оценувач, а во консултации со содветниот раководител на
сектор/одделение и/или стручниот колегиум на ИАРМ, за секоја постапка одделно, во
зависност од: (1) опсегот на акредитација; (2) комплексноста на оценувањето; (3)
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комплексноста на областа која се оценува; (4) приложената документација на клиентот
и друго.
Член 7
Висината на надоместокот за услугите на оценувачот или експертот за
оценување (предоценка, иницијално оценување, надзор, проширување, вонредно или
повторно оценување) се пресметува во согласност со одредбите од овој правилник и ја
определува директорот.
ИАРМ и оценувачот или експертот потпишуваат договор со кој покрај
финансиските се регулираат и другите меѓусебни односи.
Член 8
Надоместокот за услугите за работа на оценувачот или експертот, според овој
Правилник, се уплатува на сметката на оценувачот и експертот
Член 9
Во надоместокот не е вклучен данокот на додадена вредност (ДДВ).
Во надоместокот не е вклучен персонален данок на доход.
2. Преодни и завршни одредби
Член 10
Овој Правилник е донесен со давање на согласност од страна на претставниците
на основачот, односно Владата на Република Македонија .
Член 11
Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото донесување..
Датум: 4.11.2013 година

Претседател на Советот,
М-р Борче Размоски

На седницата на Советот на ИАРМ одржана на 4.11.2013 година, претставниците на
основачот, односно Владата на Република Македонија, во Советот на ИАРМ, дадоа
согласност на овој Правилник.
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