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1. ЦЕЛ
Целта на оваа процедура, издадена од директорот на Институтот за акредитација на
Република Македонија (во понатамошниот текст: ИАРМ) на основа на член 23 од
Статутот на ИАРМ, е да го определи типот на документите кои ги доставува ИАРМ
на потенцијалните апликанти, апликантите и оценувачите и начинот на нивното
доставување.
2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ИАРМ
2.1 Информативни материjали за потенцијалните апликанти и апликантите
Во првиот контакт со ИАРМ, потенцијалните апликанти и апликантите се
упатуваат да ја посетат интернет страницата на ИАРМ, на која се дадени
информативните материјали на ИАРМ. Доколку, потенцијалниот апликант или
апликантот побара информативните материјали да му бидат испратени по пошта или
електронска пошта, координаторот за стручно административни работи на ИАРМ ќе
му ги испрати материјалите со пропратно писмо за доставување на материјалите по
претходно направена консултација со раководителот на соодветниот сектор/одделение.
Информативните материјали се бесплатни и ги вклучуваат следните документи:
• Законот за акредитација.
• Правилник за процедурата за акредитација (Р 03).
• Правилник за височината на надоместокот за покривање на трошоците за
услугите на ИАРМ (Р 10).
• Правилник за општите барања за компетентност на телата за оцена на
сообразност (Р 04).
• Правилник за барањата за учество во тестирање на оспособеноста и во
меѓулабораториски споредби (Р 06).
• Правилник за начинот на обезбедување на мерната следливост во РМ (Р 11).
• Правилник за барањата при повикување на акредитацијата и употреба на
знакот на ИАРМ (Р 05).
• Правилник за основање и работа на Комитетот за приговори (Р 08).
• Правилник за определување на подрачјата на калибрација, тестирање и
сертификација (Р 15).
На интернет страницата на ИАРМ се наоѓа и листа на поважни документи за
акредитација на телата за оцена на сообразност кои се издадени од европските и
меѓународните организации за акредитација. Раководителот на секторот/одделението
го известува потенцијалниот апликант или апликантот за интернет страниците на
европските и мегународните организации за акредитација, каде можат да се најдат и
други дополнителни документи од областа на акредитацијата.
2.2 Материјали за оценувачите
На оценувачите им се доставуваат следните документи:
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Правилникот за процедурата за акредитација (Р 03).
Правилник за начинот на обезбедување на мерната следливост во Р (Р11).
Правилник за барањата за учество во тестирање на оспособеноста и во
меѓулабораториски споредби (Р 06).
Правилник за определување на подрачјата на калибрација, тестирање и
сертификација (Р 15).
Правилник за барањата при повикување на акредитацијата и употреба на
знакот на ИАРМ (Р 05).
Процедурата за оценување (ПР 05-01).
Методологија на оценување (ПР 05-02).
Градација на несообразности (ПР 05-06).
Процедура за земање на примероци за време на оценување (ПР 05-08).
Документите на европските и меѓународните организации за акредитација
(EA, ILAC и IAF).
Документацијата на телото за оцена на сообразност кое е предмет на
оценувањето,
вклучувајќи
ги
и
методите
(процедурите)
за
тестирање/калибрација/сертификација/инспекција кое телото ги користи за
изведување на активностите.
Закони, правилници и други подзаконски акти релевантни за областа и
подрачјето кое се оценува, доколку е неопходно.

Координаторот за оценување е одговорен за доставување на потребната
документација на оценувачите.
Вработените на ИАРМ, задолжени како водечки оценувачи, можат да одлучат
дали да се достават и други документи до одделни оценувачи.
Сите оценувачи на ИАРМ имаат одговорност да ја користат земената
документација на телото за оцена на сообразност, за цели поврзани единствено со
конкретното оценување и должни се по завршувањето на оценувањето повторно да му
ја вратат на ИАРМ.
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