
 

МКД СЕРТИФИКАТ ПР 8.5.1-1 

СЕРТИФИКАЦИЈА НА СМК  

ИНФОРМАЦИИ ЗА КЛИЕНТОТ 

Стандард Верзија Дата изд./изм.: Страна 

ISO 9001:2015 01 15.09.2018 1 / 14 

 

 

Изработил

: 

Претставник на 

раководството 

Наталија 

Димитровска 

Потпис Дата: 

15.09.2018 

Одобрил: Раководител на СТСУ Татјана Кузмановска 
Потпис Дата: 

15.09.2018 

 

1. ЦЕЛ 

 

Оваа процедура ги опишува основните фази, одговорности и документи, вклучени во 

процесот на сертификација на системи за менаџмент со квалитет(СМК) согласно 

барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015, кои се спроведуват од 

Сертификационото тело за системи за управување (СТСУ) МКД СЕРТИФИКАТ во АМ 

ЦЕРТ. 

 

Целосна информација за клиенти, услуги, новости и форуми може да се побара на 

www.amcert.mk и на следните контакти: 

  

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1000 Скопје 

ул. “Борис Трајковски” № 27 

тел: +389 2 3103 284, +389 2 3103 285 

факс: +389 2 3103 285 

E-mail: tanja.kuzmanovska@automakedonija.com.mk, 

natalija.dimitrovska@automakedonija.com.mk 

 www.amcert.mk 

 

 

 

2. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ  

 

 Техничка област – област, која ги карактеризира сличните процеси, на кои се 

однесува конкретен систем на управување; 

 Програма за аудит – Програмата за аудит се изработува за целиот 

сертификационен циклус, земајќи ги во предвид значајноста на процесите и 

аудитираните процеси, како и резултатите од претходните аудити. Програмата 

содржи прв аудит со Фаза 1 и Фаза 2, прв и втор надзорен аудит и 

ресертификационен аудит пред издавање на сертификатот;  

 Иницијален аудит (Фаза 1) – Оценка на спремноста за сертификација на СМК и 

планирање на Аудит на лице место (Фаза 2). Се спроведува на лице место или во 

канцеларија. Тоа вклучува и преглед на документацијата на СМК. Иницијален аудит 

(Фаза 1) на аудитот по принцип се спроведува на лице место. При утврдување на 

интервалот помеѓу иницијален аудит (фаза 1) и аудитот на лице место (фаза 2), 

треба да се води сметка на потребите на клиентот за решавање на проблематичните 

области идентификувани во текот на фаза 1 проверката. 

 Аудит на лице место (Фаза 2) - Оценка на имплементацијата, функционирањето и 

ефективноста на СМК во врска со издавањето на сертификат. Се спроведува на лице 

место во претпријатието. 

 Завршување на аудитот - Последниот ден од Аудит на лице место (Фаза 2), обично 

се реализира завршниот состанок. 

 Надзорен аудит - Периодичен (годишен, по избор полугодишен), по-

сертификационен аудит на функционирањето и ефективноста на СМК. Се спроведува 

на лице место на определени интервали и опфаќа репрезентативни области и 

функции, покриени од опсегот на СМК во организацијата во врска со одржување на 

сертификатот. 

 Ре-сертификационен аудит - Преглед на целокупното функционирање и 
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ефективност на СМК во организацијата во врска со преиздавање на сертификатот. 

 Аудит за проширување на опсегот - Оценка на функционирањето и ефективноста 

на СМК во дополнителни или изменети области или организациски единици во 

рамките на опсегот, или по отстранување на дел од опсеготот во врска со измените 

во опсегот на сертификатот. 

 Аудит во краток рок (short-notice audit) - Аудит во краток рок на сертифицирани 

клиенти за истрага на приговори или како одговор на промени или за 

продолжување на прекинати сертификати. 

 Опсег на сертификација – опсег на сертификација вклучува области на дејноста, 

производите и услугите и процесите ан организацијата. Во случај на исклучување  

на  “Дизајн и развој на производи и услуги”, истото ќе биде наведено и во опсегот на 

дејноста “…без вклучен развој”, во цело досие на клиентот; 

 Неусогласености – Неисполнување на сертификационите барања: 

a) ГН (голема неусогласеност) – неусогласеност, која влијае на способноста 

на системот за менаџмент со квалитет да ги постигне очекуваните 

резултати. Неусогласеноста може да се класифицира како голема кога: 

 Се јавува сериозно сомневање, односно спроведување на ефикасна 

контрола на процеси, производи или услуги соодветно на определените 

барања; 

или 

 Последица на мали неусогласености, поврзани со едно или исто барање 

или проблем, кои можат да доведат до системска грешка и поради тоа 

претставуваат голема неусогласеност.  

Ефективноста на корективните и превентивните мерки треба да биде 

преиспитана, прифатена и одобрена пред предавањето на 

документацијата/досието на аудитот на лицето кое донесува одлука за 

сертифицирање. 

b) МН (мала неусогласеност) – неусогласеност, која не влијае на способноста 

системот за менаџмент со квалитет да ги постиген очекуваните резултати.  

За нив аудиторот ги прима и прегледува клиентските планирани корекции 

и корективни мерки до крајот на процедурата за аудит, а проверката се 

спроведува на следниот аудит (на пр. надзорен). Проверката може да биде 

преку испраќање на конкретни докази или последователен аудит.    

 Последователен аудит – Оценка на лице место за спроведувањето и ефективноста 

на корекциите и корективните мерки за неусогласености востановени за време на 

аудитот. 

 Оценка на документирани докази - Оценка во канцеларија, за спроведувањето и 

ефективноста на корекциите и корективните мерки за неусогласености востановени 

за време на аудитот на основа на доставените документи и записи; 

 Корекција - Активност за отстранување на регистрирана неусогласеност; 

 Корективна мерка - Активност за отстранување на причината за регистрирана 

неусогласеност.  

 Аудит ден – Еден аудит ден е со времетраење од 8 часа (нето). Кога е корисно, 

времетраењето на еден аудит ден може да биде 10 часа (нето). 

 Назначено лице - Лице, кое е назначено да изврши некакви определени задачи во 

име на раководител на СТСУ, на пр. Претставник на раководството или Донесувач на 

одлука. 

 

 

 

3. ПРОЦЕДУРА 

 

 

3.1. Барање од клиент и изработка на понуда 

 

Процесот се иницира кога клиентот ќе достави барање или нарачка до одговорните лица 

за “Нарачка и понуди”. Одговорните лица го информираат клиентот за основите 
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принципи на процесот на сертификација. Доколку има интерес од клиентот му се 

испраќаат "Барање за сертификацирање", вклучувајќи ги потребните информации за 

изготвување на понудата.  

 

Пополнетото барање се користи за изработка на "Понуда за аудит" врз основа на 

информациите во него, во која се вклучуваат трошоците и активностите за вршење на 

сертификација на СМК. 

 

Во случај на јавна набавка по пат на тендер, не се користи ОБ 8.5.1-1 „Прашалник за 

сертификација” и ОБ 8.5.1-2 „Понуда за аудит”, бидејќи податоците потребни за 

прашалникот се бараат во тендерската документација чиј прилог е и понудата.  

 

Клиентот ја одобрува предложената понуда писмено, испратена повратно по факс, 

пошта или e-mail со пополнета последна страница. На основа на одобрената понуда се 

потпишува ОБ 8.5.1-3 „Договор за сертификација”, каде се дефинирани параметрите и 

условите на испорака на сертификационата услугата. Договорот се смета за склучен, 

кога клиентот ќе го врати повратно, потпишан и парафиран. 

Онаму каде што Договорниот орган инсистира на дефиниран модул на понуда и 

договор кој не ги содржи неопходните елементи на Понудата и Договорот се 

потпишува или дополнителен договор или прилог кон договор ОБ 8.5.1-3_1 „Прилог 

кон договор за сертификација”.  

 

Заедно со Договорт за сертификација, клиентот има пристап на веб страната amcert.mk 

до: 

 Упатство за жалби и приговори 

 Правила за употреба на сертификатот и сертификациониот знак на МКД 

СЕРТИФИКАТ, како и акредитациониот знак на ИАРМ 

 

Во разумен рок ода склучување на договорот, Клиентот треба да ја достави на СТСУ 

актуелната документација на СМК која ќе подлежи на оценување (прирачник и 

процедури). 

 

Пред спроведување на аудитот на лице место, клиентот треба да има спроведено 

интерна проверка и преиспитување од страна раководството на сите процеси на СМК, со 

што ќе потврди дека СМК е имплементиран, функционален и ги исполнува сите барања 

на стандардот. 

 

 

3.2. Програма за аудит 

 

Програмата за аудитот вклучува: 

• Сертификационен аудит во две фази – иницијален аудит (Фаза 1) и аудит на лице 

место (Фаза 2); 

• Надзорни аудити во текот на првата и втората година; 

• Ре-сертификационен аудит во третата година пред истекот на валидноста на 

сертификатот. 

 

Тригодишниот циклус за сертификација започнува со одлука за сертификација или ре-

сертификација. 

 

При дефинирање на аудит програма треба да се земе во предвид големината на 

организацијата на клиентот, опсегот и сложеноста на системот, управувањето, 

производите и процесите, како и покажаното ниво на ефективност на системот за 

менаџмнт со квалитет и резултатите од сите други претходни аудити/проверки. 

 

 

3.3. Спроведување на аудитот 
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3.3.1. Општи одредби 

 

3.3.1.1. Спроведување на воведен состанок 

  

Официјалниот воведен состанок, треба да се спроведе во соработка со раководството на 

клиентот и каде што е соодветно со одговорните лица за функциите или процесите, на 

кои ќе се спроведе аудит. Присуството на учесниците треба да се документира. Целта на 

воведниот состанок, кој обично се спроведува од водечкиот аудитор, е да обезбеди 

кратко објаснување за тоа какви активности ќе бидат преземени во врска со аудитот. 

 

3.3.1.2. Размена на информации во текот на аудитот 

 

Во текот на аудитот, тимот на аудитори треба периодично да го оценува текот на 

аудитот и да врши размена на информации. Водечкиот аудитор  треба да ја 

прераспределува работата ако е потребно, меѓу членовите на тимот на аудитори и 

периодично да го известува клиентот за текот на аудитот и за сите настанати проблеми. 

 

Кога достапните докази од аудитот покажуваат дека целите на аудитот не се исполнети 

или покажуваат појава на непосреден и значителен ризик (на пример за безбедноста), 

водечкиот аудитор треба да го извести за тоа клиентот и ако е можно, 

сертификационото тело, за да се утврдат соодветни мерки. Овие активности може да 

вклучат: 

• ообрување или измена на планот за аудит 

• измени во целите на аудитот и / или во неговиот опсег 

• прекин на аудитот 

 

3.3.1.3. Набљудувачи и водачи 

 

Присуство на набљудувачи за време на аудитот и образложение за нивниот избор треба 

да бидат усогласени меѓу водечкиот аудитор и клиентот пред спроведување на аудитот. 

Водечкиот аудитор треба да се обезбеди набљудувачите да не влијаат или не се мешаат 

во процесот на аудит или во резултатите од аудитот. 

 

Секој аудитор треба да биде придружен од водич, освен ако не е поинаку договорено 

меѓу водечкиот аудитор и клиентот. Тимот на аудитори треба да обезбеди водачите да 

не влијаат или не се мешаат во процесот на аудит или во резултатите од аудитот.  

 

3.3.1.4. Собирање и проверка на информациите 

 

Во текот на аудитот информациите поврзани со целите, опсегот, критериумите и 

активностите на аудитот, треба да се собирерат земање на соодветни примероци и да 

бидат проверени, за да станат  доказ од аудитот. 

 

Методите за собирање на информации вклучуваат, но не се ограничени само на: 

• спроведување на интервју; 

• следење на процеси и активности; 

• преглед на документацијата и записите. 

 

3.3.1.5. Идентификување и следење на констатациите од аудитот 

 

Констатациии од аудитот кои ја покажуваат соодветноста и детално ги опишуваат 

неусогласеностите и доказите од аудит се запишуваат и доставуваат, за да овозможат 

донесување на информирана одлука за сертификација или одлука дека сертификацијата 

се оддржува. 
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Можностите за подобрување се идентификуваат и запишуваат. Констатациите од 

аудитот, кои се неусогласености не треба да се запишат како можности за подобрување. 

 

Констатацијата за неусогласеност треба да содржи јасна изјава за неусогласеноста и да 

дефинира во детали објективен доказ на кој се базира неусогласеноста. 

Неусогласеностите треба да се дискутираат со клиентот за да се осигура дека доказите 

се точни и дека неусогласеностите се разбрани. Аудиторот треба да се воздржи од 

претпоставки за причината за неусогласеностите или за нивно отстранување. 

 

Водечкиот аудитор треба да вложува напори за решавање на сите спротивставени 

мислења помеѓу тимот на аудитори и клиентот во врска со доказите од аудитот или 

наодите, а отворените прашања треба да бидат запишани. 

 

3.3.1.6. Подготовка на заклучоците од аудитот 

 

Пред завршниот состанок, аудит тимот треба да: 

• ги прегледа констатациите од аудитот, како и сите други релевантни информации, 

собрани за време на аудитот, во однос на целите на аудитот; 

• постигне согласност за констатациите од аудитот, земајќи ја во предвид 

неопределеноста, својствена на процесот на аудитирање; 

• ги воспостави сите потребни последователни активности; 

• ја потврди релевантноста на програмата за аудит или да ги определи сите неопходни 

измени (на пример опсег, време или датуми на аудит, честота на надзор, 

компетентност). 

 

 

 

 

3.3.1.7. Спроведување на завршен состанок 

 

По завршувањето на аудитот се спроведува официјална седница за затворање, список на 

учесниците од аудит, заедно со раководството на клиентот и каде што е соодветно со 

лицата одговорни за аудитираните функции или процеси. Целта на завршниот состанок 

што обично треба да се спроведува од водечкиот аудитор е да се презентираат 

заклучоците од аудитот, вклучувајќи ги препораките за сертификација. Сите 

неусогласености треба да бидат презентирани на таков начин што ќе бидат разбрани и 

рокот за одговор треба да биде усогласен. 

 

На клиентот му се дава можност за поставување прашања. Сите спротивставени 

мислења во однос на констатациите или заклучоците од аудитот помеѓу тимот на 

аудитори и клиентот треба да бидат разгледани и решени ако е можно. Сите различни 

мислења кои не се разрешени, мора да се евидентираат и се достават на 

сертификационото тело. 

 

 

3.3.2. Иницијален аудит (Фаза 1) 

 

Целта на иницијалниот аудит (Фаза 1) е: 

• Аудит на документацијата на СМК на клиентот; 

• Оценка на локацијата на клиентот и неговите карактеристики и дискусија со 

персоналот на клиентот со цел воспоставување на подготвеноста за спроведување на 

аудит на лице место (Фаза 2); 

• Оценка на состојбата на клиентот и неговото разбирање на стандардот, особено за 

идентификување на клучни точки кои треба да се покријат, а исто така и важни 

процеси, цели и активности од СМК; 

• Да се соберат потребните информации во однос на опсегот на СМК, процесите и 

локацијата на клиентот, како и поврзаните законски норми; да се утврди дали клиентот 
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ги исполнува овие барања (на пр. поврзани со квалитетот, законските барања за 

дејноста на клиентот и др.); 

• Да се проценат ресурсите кои ќе бидат потребни за аудит на лице место (Фаза 2) и да 

се разговара и постигне согласност со клиент за деталите на аудит на лице место (Фаза 

2); 

• Да се утврди главниот фокус за планирање на аудит на лице место (Фаза 2) преку 

собирање на доволно информации за СМК на клиентот и дејностите во организацијата, 

како и други важни аспекти во врска со ова; 

• Да се провери дали Интерните проверки и Преиспитувањето од страна на 

раководството се планирани и спроведени и да се утврди дека според нивото на 

функционирање на СМК клиентот е подготвен за аудит на лице место (Фаза 2). 

 

За спроведување на иницијален аудит (Фаза 1) се подготвува  "План за иницијален 

аудит". Со исклучок, иницијален аудит (Фаза 1) може да се спроведе во канцеларијата 

на МКД СЕРТИФИКАТ. 

 

Времето помеѓу иницијален аудит (Фаза 1) и аудит на лице место (Фаза 2) не може да е 

поголем од 3 месеци.  

 

Водечкиот аудитор изработува "Извештај од иницијален аудит", во кој се наведува 

одлуката за тоа дали е можно да се спроведе Сертификационен аудит во претпријатието 

без дополнителни активности. Ако барањата на стандардот не се исполнети, потребно е 

да се преземат корективни мерки од страна на клиентот. Ако сите барања на стандардот 

се исполнети се планира аудит на лице место (Фаза 2). 

 

На крајот на иницијалниот аудит (Фаза 1), во согласност со клиентот се утврдува 

точната формулација на опсегот на сертификатот, а истиот се потврдува на аудитот на 

лице место (Фаза 2). 

 

 

 

3.3.3. Аудит на лице место (Фаза 2) 

 

3.3.3.1. Планирање на аудит на лице место (Фаза 2) 

 

Водечкиот аудитор изработува "План за аудит на лиц место", кој вклучува аудити на 

сите барања на СМК, соодветните организациски единици во организацијата на 

клиентот и временски распоред на аудитот. Водечкиот аудитор го координира планот со 

аудиторскиот тим и претставниците на клиентот. 

 

Ако клиентот доставува производ или услуга на привремена локација (пр. градилиште, 

објект или локација на проект) важно е оценката на овие локации да се вклучи во 

програмата за сертификационен или надзорен аудит. Времетраењето на аудитот ќе 

зависат од бројот, големината и сложеноста на дејностите на локацијата, обемот на 

записите и разликите меѓу одделни локации. Соодветните вредности се одредуваат од 

водечкиот аудитор и треба да се обележат во извештајот од аудитот. 

 

3.3.3.2. Аудит на лице место (Фаза 2) 

 

Задачата на аудиторскиот тим е да се направи преглед на практичното функционирање 

на СМК и да го оцени исполнувањето на барањата на стандардот. Ова се реализира 

преку интервјуирање на кадарот, преглед на документи, записи, налози и упатства како 

и преку посети на лице место на одредени организациски единици. Прашалникот за 

аудит може да послужи како водич за време на овој процес. 

  

3.3.3.3 Резултати од аудитот 
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Аудиторите и експертите (кога има назначени такви) водат записи за податоците за 

време на аудитот на рака или електронски. Податоците се однесуваат на барањата на 

стандардот и се оценуваат за: 

 Соодветност/усогласеност 

 Можност за подобрување/препорака 

 Неусогласеност: 

b) ГН (голема неусогласеност) – неусогласеност, која влијае на способноста 

на системот за менаџмент со квалитет да ги постигне очекуваните 

резултати. Неусогласеноста може да се класифицира како голема кога: 

 Се јавува сериозно сомневање, односно спроведување на ефикасна 

контрола на процеси, производи или услуги соодветно на определените 

барања; 

или 

 Последица на мали неусогласености, поврзани со едно или исто барање 

или проблем, кои можат да доведат до системска грешка и поради тоа 

претставуваат голема неусогласеност.  

Ефективноста на корективните и превентивните мерки треба да биде 

преиспитана, прифатена и одобрена пред предавањето на 

документацијата/досието на аудитот на лицето кое донесува одлука за 

сертифицирање. 

c) МН (мала неусогласеност) – неусогласеност, која не влијае на способноста 

системот за менаџмент со квалитет да ги постиген очекуваните резултати.  

За нив аудиторот ги прима и прегледува клиентските планирани корекции 

и корективни мерки до крајот на процедурата за аудит, а проверката се 

спроведува на следниот аудит (на пр. надзорен). Проверката може да биде 

преку испраќање на конкретни докази или последователен аудит.    

 

Водечкиот аудитот изработува „Извештај од аудит на лице место” на основа на 

податоците од аудитот. Неусогласеноста и можностите за подобрување се 

документираат во извештајот и во „Управување со неусогласености”. Клиентот 

изработува план за активности во однос на неусогласеноста. 

 

Корекциите и корективните мерки предложени од клиентот се проверуваат на 

последователниот аудит, со приложување на документи или план на активностите во 

рамките на 90 дена или при проверката на предложениот план на активности за време 

на следниот аудит. Водечкиот аудитор одлучува кои од мерките се соодветни.  

 

 

3.3.4. Издавање на сертификат 

 

По завршувањето на аудитот, назначениот Донесувач на одлука прави преглед на 

сертификационата процедура и соодветните документите. 

 

Ако прегледот е позитивен, Донесувач на одлука го одобрува сертификациското досие и 

сертификатот може да биде издаден. 

 

Рокот за отстранување на регистрираните неусогласености е до 90 дена. 

Одобрувањето на сертификационата процедура треба да се изврши најкасно 105 

дена по последниот ден на аудит на лице место (Фаза 2). При непочитување на 

горенаведените рокови процедурата се прекинува. 

 

Во принцип, валидноста на сертификатот е 3 години од денот на издавањето. Истекот на 

валидноста зависи од датумот на одлуката за сертификација. На секој сертификат се 

доделува единствен број. 

 

Сертификатот е акредититран и го содржи знакот за акредитација на ИАРМ само кога 

сертификационото МКД СЕРТИФИКАТ е акредитиран за соодветниот стандард и ЕА код и 
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се печати на “Изглед на меморандум за сертификат на СМК со лого на ИАРМ”, во 

спротивно сертификатот нема да содржи знак за акредитација.  

 

 

Сите клиенти кои имаат успешно завршена и одобрена сертификациска процедура се 

запишуваат  во "Регистар на сертифицирани клиенти". 

 

Регистарот на сертифицирани клиенти ги содржи минимум следниве информации: 

• Име на сертифицираната организација 

• Адреса на сертифицирана организација 

• Број на аудит 

• Број на сертификатот 

• Дата на издавање на сертификатот 

• Дата на валидност на сертификатот 

• Опсегот на сертификацираниот СМК  

• Број на издадените сертификати - основен и останати 

 

Регистарот може да содржи и други податоци поврзани со одобрението на конкретната 

организација. 

 

Информациите за сертификацираните организации се јавно достапни и се обезбедуваат 

по писмено барање. 

 

3.3.5. Надзор 

 

Во рамките на валидност (3 години) треба да се извршат надзорни аудити, најмалку 

еднаш годишно. 

 

Релевантна дата на аудитот - релевантната дата на аудитот е одлучувачка за секој 

следен аудит (надзорен и ре-сертификационен). При дефинирањето треба да се имаат во 

предвид следните услови: 

 Релевантната дата на годишниот надзорен аудит по првичната сертификација треба 

да е најдоцна до датумот одреден за отстранување на несусогласености од аудитот 

на лице место (Фаза 2); 

 Сите надзорни аудити, вклучувајќи го и прегледот на корективните мерки во врска 

со регистрираните неусогласености, извештаите од аудит и процесот на негово 

одобрување, треба да бидат завршени најкасно 3 месеци по релевантната дата на 

аудитот; 

 Годишниот надзорен аудит може да се изврши најрано 3 месеци пред релевантната 

дата на аудитот.  

Сите други закаснувања бараат одобрение од Раководителот на МКД СЕРТИФИКАТ 

или престанок на дејството на сертификатот.  

 

Ако Надзорниот аудит не се спроведе до релевантната дата на аудит важноста на 

сертификатот се прекинува. Важноста на сертификатот ќе биде прекинато и ако 

одобрението за аудит не се оствари во рамките на 6 месеца по релевантната дата на 

аудитот. За ова се известува клиентот писмено. 

 

До 6 месеца по релевантната дата може да се спроведе аудит со цел обновување на 

важноста на сертификатот. На основа на одлука на Раководителот на МКД СЕРТИФИКАТ 

овој аудит може да има дополнителни активности. Во случај до 6 месеца по 

релевантната дата на аудитот да не е спроведен успешен аудит, дејството на 

Сертификатот треба да биде прекинато. 

 

За време на подготовката за аудитот Водечкиот аудитор организира проучување на 

клиентот во однос на промени во структурата и процедурите, размерот на 

претпријатието и неговите дејности. Тоа вклучува преглед на валидна документација на 
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аудитираниот СМК. Покрај тоа, за подготовка за аудитот можат да се користат и други 

информациони материјали (Интернет, рекламни материјали и др.). Резултатите од 

проучвањето се документираат во програмата на аудитот. 

 

За време на Надзорниот аудит потребно е да се внимава на следното: 

 Спроведени инетрни проверки и преиспитување од страна на раководството; 

 Преглед на преземени корективни мерки во однос на регистрираните 

неусогласености за време на претходниот аудит/проверка; 

 Преглед на приговори на аудитираниот СМК; 

 Ефективност на аудитираниот СМК врз база на реализирањето на целите, 

 Развој во однос на планираните активности за постојано подобрување, 

 Контрола на процесите, 

 Преглед на промените, 

 Искористување на логото и брендот на СТСУ (МКД СЕРТИФИКАТ) во АМ ЦЕРТ. 

 

Документирањето и одобрување на надзорниот аудит е аналогно на сертификациониот 

аудит. 

 

3.3.6. Ре-сертификационен аудит 

 

Ре-сертификационите аудити, вклучувајќи и преиспитување на корективните мерки за 

регистрирани неусогласености, препораките на аудиторите за издавање, продолжување 

и обновување на сертификатот, треба да се спроведат пред истекот на неговата важност. 

Сите исклучувања треба да се усогласат однапред со Раководителот на МКД 

СЕРТИФИКАТ.  

 

Процесот на одобрување треба да се заврши најдоцна 3 месеци од релеватната дата на 

аудит.  

 

Ре-сертификациониот аудит не може да се спроведе порано од 3 месеца од релевантната 

дата на аудитот.   

 

Подготовката на аудитот вклучува повторно извршување на активностите по т.3.1, за да 

се потврди дека условите на договорот сé уште се почитуваат. Се добива информација за 

промените во структурната и процесната организација во организацијата, нејзината 

големина, активности и опсегот. Покрај тоа, за подготовка на аудитот може да се 

користат и други информативни материјали (Интернет, рекламни материјали и др.). 

Резултатите од истражувањето се документираат во програмата на аудитот. 

 

Ре-сертификациониот аудит вклучува документиран преглед на документацијата на 

аудитираниот СМК и спроведување на аудит на лице место. Треба да се земат во 

предвид и резултатите од предходната надзорна програма за време на важноста на 

сертификатот. Сите барања на стандардот треба да се аудитираат.  

 

Може да се наложи спроведување и на иницијален аудит (Фаза 1) во рамките на Ре-

сертификациониот аудит под услов да се случиле значителни промени во СМК или во 

врска со активностите на организацијата (на пр. Промени во законодавството). 

Одлуките односно потребните активности се преземени од Водечкиот аудитор во 

согласност со Раководителот на МКД СЕРТИФИКАТ. Одлуките треба да се документираат. 

 

Методологијата на аудитот е еквивалентна со методологијата на аудит на лице место 

(Фаза 2) на аудитот. 

 

При спроведување на аудитот се посветува поголемо внимание на: 

 ефективноста на интеракцијата помеѓу сите елементи на управување во СКМ, во 

однос на внатрешните и надворешните промени и постојана примена на СМК во 

рамките на опсегот на сертификацијата, 
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 проверка на исполнување на обврската за одржување на ефикасноста на СКМ и 

нејзиното подобрување во поглед на проширување на функционалноста и 

капацитетот во организацијата, 

 Потврда дали сертификацираниот СКМ придонесува за постигнување на политиката 

и целите на организацијата. 

 

Спроведувањето на аудитот, неговото документирање и издавање на сертификатите се 

извршува во согласност со процедурите за сертификациониот аудит.  

 

Ако е можно одлуката за сертификација треба да биде донесена во рок од еден месец 

пред истекот на претходниот сертификат. 

 

 

3.3.7. Аудит за проширување / намалување на опсегот 

 

Аудит за проширување/ намалување на опсегот може да се спроведе за проширување 

или намалување на опсегот на постоечкиот сертификат.  

 

Проширување на опсегот на сертификатот може да се изврши во врска со: 

• Суштински измени на исклучоци од стандардот на сертификацираниот СМК; 

• Ново производство, обезбедување на нови производи и услуги, а од таму и 

дополнителни процеси во опсегот на веќе сертифициран СМК – се спроведува целосен 

аудит на новите процеси, како и на сите сродни процеси од веќе сертифицираниот 

систем за менаџмент; 

• Нови локации со истиот опсег на сертификација или локации со променет опсег - 

предмет на аудитот е целиот СМК, веќе применет на новата локација, како и на сите 

сродни процеси од веќе сертифицираниот СМК на старото место. 

 

Намалувањето на опсегот на сертификацијата може да се изврши во врска со: 

• доставено писмено барање од страна на клиентот; 

• суштинска промена на процесите која значајно ги ограничува резултатите од дејноста 

на фирмата; 

• неисполнување на ефикасни корективни мерки на дел од опсегот на сертификатот; 

• наредба од државни, надзорни органи за прекин или ограничување на дел од 

активностите на фирмата. 

 

При проширување/ намалување на опсегот редот е аналоген на описите во т.3.1. 

Клиентот пополнува "Барање на сертификација", во кое ја дополнува/намалува опсегот 

на веќе дадена сертификација со бараното проширување/ намалување. По изработка на 

нова понуда и нејзино одобрување се потпишува Анекс кон "Договорот за 

сертификација". Времетраењето на дел од аудитот за новиот опсег се наплаќа исто како 

и за сертификациониот аудит. Овој аудит може да се спроведе во рамките на 

Надзорниот или Ре-сертификациониот аудит или на претходно избрана дата. 

 

Во случај на продолжување/ намалување на опсегот на одобрението се издава нов 

сертификат со рок на валидност на стариот сертификат. Новиот сертификат е со новиот 

опсег. При добивањето на новиот сертификат, сертификационата организација го враќа 

стариот. 

 

Водечкиот аудитор/ аудит тимот ги прегледува документите на аудитираниот СМК 

согласно одлуката за опсегот и сите барања кои имаат врска со 

проширувањето/намалувањето.  

 

Понатамошниот процес на документирање и одобрување на процедурата по аудитот е 

како при сертификациониот аудит. 

 

3.3.8. Непредвидени аудити 
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Спроведувањето на непредвиден аудит на сертифициран клиент се наложува во врска 

со: 

 Доставени жалби, кои наложуваат детално проучување и дополнителна проверка на 

усогласеноста на сертифицираниот СМК; 

 Појава на суштински промени во карактеристиките на сертифицираниот СМК; 

 Спроведување на последователни активности кај клиенти со прекината 

сертификација. 

Начинот на спроведување на Непредвиден аудит е следниот: 

 Дефинирање и одобруваање на аудит тим; 

 Дефинирање на датум на спроведување на аудит; 

 Раководителот на аудит тимот ги прегледува информациите, врз основа на кои се 

спроведува непредвидениот аудит, како и сите поврзани барања; 

 Раководителот на аудит тимот ги информира писмено клиентите за условите за 

спроведување на непредвидениот аудит; 

 Понатамошен процес на документирање и одобрување на процедурата за аудитот е 

како и при сертификациониот аудит. 

 

 

3.3.9.  Престанок на важноста на сертификатот 

 

Важноста на сертификатот може да се прекине во врска со: 

 Писмено барање од страна на Клиентот; 

 при промени, дејности и процеси во организацијата, кои можат да доведат до закана 

за можностите на СМК да ги постигне очекуваните резултати и до привремен 

негативен ефект врз опсегот на сертификатот; 

 сертифициран СМК не успева да ги почитува барањата за сертификацијата (на 

пример: не спроведување на ефикасни корективни мерки во одреден рок) 

вклучувајќи ги и барањата, поврзани со ефикасноста на системот; 

 неможност да се планира и спроведе планираниот надзор по вина на клиентот во рок 

не подолг од 12 месеца, сметано од датата на последниот ден на аудит на лице место 

(Фаза 2) или денот на отстранување на корективните мерки на сертификациониот 

аудит и поради непочитување на финансиските задолжување по договорот од страна 

на клиентот. 

 

Престанок на важноста на сертификатот не треба да биде за повеќе од шест месеци и 

може да биде применето не повеќе од два пати за периода на валидност на 

сертификатот. Валидноста се обновува по спроведување на надзорен или непредвиден 

аудит, кој завршил со позитивен резултат од прегледот на Донесувачот на одлука во 

рамките на овој рок.  

 

Одлуката за прекин на важноста на сертификатот се испраќа на Клиентот во 30 дневен 

рок од релевантната дата на аудит. При прекин на Сертификатот Клиентот треба 

писмено да изјави, дека нема да се повикува на издадениот сертификат за рокот на 

неговиот прекин. 

 

Сертификатот се одзема, кога: 

 има писмено барање од страна на Клиентот за откажување од сертификатот; 

 е востановено неточно повикување на опсегот на сертификатот; 

 постојат значителни измени во сертифицираниот СМК и процесите, вклучувајќи 

прекин на дејноста на организацијата, без да се извести МКД СЕРТИФИКАТ; 

 не се отстранети неусогласености од Тип А, востановени за време на непредвидени 

или надзорни аудити; 

 се востанови злоупотреба и неправилна употреба на сертификатот, 

сертификациониот знак на МКД СЕРТИФИКАТ и акредитациониот знак на ИАРМ; 
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 истекување на рокот од шест месеци за востановување на валидноста на 

сертификацијата по привремен престанок и нема спроведен успешен надзорен или 

непредвиден аудит, утврден од Донесувач на одлука.  

 

На барање од Клиентот за откажување од сертификатот, Раководителот на МКД 

СЕРТИФИКАТ издава наредба за одземање на сертификатот. Копија од наредбата се 

испраќа на клиентот. 

 

При одземање на сертификатот, организацијата е должна да го прекине секое 

повикување на него, да прекине да го користи сертификациониот знак на МКД 

СЕРТИФИКАТ и акредитациониот знак на ИАРМ, како и да го врати повратно 

Сертификатот/ите во МКД СЕРТИФИКАТ. 

 

Информација за сертифицирани организации со прекинати и одземени сертификати 

може да се добие од канцелариите на МКД СЕРТИФИКАТ. 

3.3.10. Пренос на сертификати од друга Сертификациона организација 

 

Потребно е да се исполнат следниве минимални побарувања: 

 

Неопходни услови 

 

Како општо правило, само сертификати издадени од MLA - акредитирана сертифицирана 

организација може да се пренесат. Организациите кои поседуваат сертификати 

издадени од други организации се третираат како нови клиенти. 

 

Преглед пред преносот 

 

Прегледа пред преносот треба да се направи од компетентен аудитор: тоа обично 

опфаќа преглед на важни документи и посета на лице место кај клиентот. Потребните 

аудит денови треба да се усогласат со Раководителот на МКД СЕРТИФИКАТ. 

 

Прегледот пред преносот треба да ги покрие следните аспекти: 

 Потврда дека сертифицираните дејности на клиентот одговараат на опсегот на МКД 

СЕРТИФИКАТ; 

 Причините за пренос на сертификатот: 

o Потврда дека валидниот сертификат на СМК во однос на рокот на 

валидност и претставениот профил на клиентот издаден од MLA - 

акредитирана сертификациона организација е пренесен; ако е можно 

валидноста на сертификатот и статусот на сите постоечки неусогласености 

треба да се разгледаат заедно со претходниот сертификатор. 

o Преглед на два претходни извештаи од сертификационен или ре-

сертификационен аудити и следниот надзорен одит и сите 

неусогласености поврзани со овие извештаи: овие прегледи треба исто 

така да вклучат сите други достапни релевантни документи и записи од 

сертификационен процес, како записи и чек листи.  

o Сите пристигнати жалби и преземени мерки по нив 

o Сегашна состојба на надзорниот циклус 

o Ако преносот се извршува за време на надзорен аудит, прегледот пред 

преносот може да се изврши во рамките на аудитот. 

 

Сертификати 

 

Општо правило е дека само валиден сертификат издаден од MLA - акредитирана 

сертифициона организација може да се пренесе. Ако овој услов не е исполнет за секој 

конкретен случај треба да се одлучи според неговите карактеристики.  

 

Не е можно да се пренесат обновени сертификати или такви кои во иднина треба да 
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бидат обновени.  

 

Сите нерешени неусогласености треба да се разјаснат со предходната сертификациона 

организација пред преносот. Овие неусогласености треба да следат за време на аудитот. 

 

Сертификатот може да се издаде со датата на завршување на Преиспитувањето пред 

преносот како дата на издавањето (предмет на вообичаен процес на одобрување) ако 

нема повеќе нерешени или потенцијални проблеми. 

 

Идните надзорни и ре-сертификациони аудити се базирани на предходни надзорни и 

ре-сертификациони програми. 

 

 

3.3.11. Издавање на нови ревидирани документи 

 

Издавање на нови и/или ревидирани документи за сертификација ќе бидат 

недвосмислено означени со друга ознака и нов датум на издавање  

 

На пр. Сертификат издаден од МКД СЕРТИФИКАТ кој е со иста важност  ќе има нов број 

во означувањето 

СТ – ГГ/ММ – БББ-р 

 

Каде што додавката р означува реден број на ревизијата на документот.  

 

 

 

3.3.12. Промени во барањата на сертификацијата  

 

За сите измени во барањата за сертификацијата, вклучувајќи и измени на стандардот 

ISO 17021 нова верзија клиентите на МКД СЕРТИФИКАТ ќе бидат навремено известени – 

веднаш по усогласувањето на МКД СЕРТИФИКАТ, односно најдоцна 1 недела пред 

сертификациониот аудит доколку се работи за незначителни промени или соодветно на 

потребното време за прилагодување.  

 

За рокот на усогласување со барањата на нова верзија на ISO 9001 клиентите ќе бидат 

известени за време на првата проверка или најдоцна 6 месеци пред истекот на рокот за 

усогласување со новата верзија на стандардот.  

 

 

3.3.13. Групна сертификација 

 

Групна сертификација може да се примени за организации со неколку функционални 

единици, вклучувајќи и такви со чисто административни функции. 

 

Организацијата со неколку одделенија/локации не е потребно да биде едно правно 

лице. Сите одделенија/локации, сепак, треба да имаат правно или договорно 

поврзување со дирекцијата на организацијата и треба да се предмет на заеднички СМК, 

кој е имплементиран од дирекцијата и кој е субјект на периодични надзорни и интерни 

проверки од дирекцијата. 

 

Дирекцијата треба да ги исполнува следниве функции: 

 Имплементација и спроведување на СМК во сите одделенија /локации ; 

 Мониторинг на целокупниот СМК под централно управување од страна на 

Претставник на раководството на дирекцијата, кој е одговорен за СМК. Тој има 

право да дава технички упатства за сите одделенија; 

 Спроведување на интерни проверки во сите единици и на сите елементи на СМК 

со доказ за исполнување и ефективност на СМК; 
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 Спроведување на Преиспитување од страна на раководството за сите одделенија. 

 

Организацијата добива еден главен сертификат, кој се применува за целата 

организација со сите одделенија /локации. Покрај тоа, под-сертификати може да се 

издадат за секое одделение. 

 

Сертификатот на организација со неколку одделенија/локации нема да се издаде или 

издавањето ќе биде одбиено ако потребните услови за негово издавање не се исполнети 

на една од одделенијата /локациите или ако причина за откажување постои во една од 

одделенијата /локациите . 

 

Дополнителни одделенија /локации можат да се вклучат во групата за време на 

надзорен или ре-сертификационен аудит, како и за време на аудит за проширување на 

опсегот. 

 

3.3.1.2. Управување со жалбите и приговорите 

 

Управувањето со жалбите и приговори се спроведува согласно УП 9.1.2-1.  


