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1. ЦЕЛ 

 

Во ова упатство се дефинирани правилата и редоследот за прием, регистрирање, 

истражување, проучување, разгледување и информирање на странките при прием на 

жалби и поплаки од страна на барателите, сертифицираните организации или од други 

организации за активностите на сертификација или за какви било други активности 

поврзани со нив, против одлуки и постапки на Раководството на сертификационото тело за 

системи за управување. Одлуките се донесуваат од страна на независна и непристрасна 

комисија, која гарантира добронамерно решавање на проблемите вклучувајќи 

реалистичност, стриктност и толерантост и строгост. 

 

 

2. ОПСЕГ 

 

Во процесот на управување на жалби и приговори се вклучуваат поднесените во писмена 

форма жалби и приговори за активности или одлуки на МКД СЕРТИФИКАТ за следното: 

 

• Прекинување на процедурата за сертификација во некоја фаза од сертификациониот 

процес; 

• Одлуки на раководителот на сертификационото за дефинирање, проширување, 

намалување на опсегот, времено откажување или одземање на сертификацијата; 

• Извештаи и заклучоци на водечкиот аудитор од сертификациониот аудит и 

спроведените аудити (надзорни, специјални и непредвидени) или обновување на 

сертификацијата; 

• Разлики во извештајот и/или одлуката на раководителот на МКД СЕРТИФИКАТ за 

извештајот и/или известувањето на водечкиот аудитор за време на завршниот 

состанок, резултат од аудитот; 

• Приговори при утврдување и усогласување меѓу страните на тимот од аудитори; 

• Други кои се однесуваат на процесот на сертификација. 

 

Ова упатство важи за сите вработени на МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ. 

 

Жалбите и приговори кои се однесуваат на вработените на МКД СЕРТИФИКАТ или 

процеси/процедури на СТСУ се регистрираат како внатрешни и не се управуваат според 

правилата на ова упатство. 

 

 

3. ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И ОБЈАСНУВАЊА 

 

• Жалба - писмено барање поврзано со дејноста на сертификацирање или 

сертифициран клиент; 

• Приговор - писмено барање кое содржи забелешка за веќе донесена одлука на СТСУ. 

• СТСУ – Сертификационо тело за системи за управување 

• КЖП - Комисија за жалби и приговори 

• Внатрешно прашање - жалба во однос на внатрешните процеси во МКД 

СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ или во однос на однесувањето на неговите вработени. 

 

Во ова упатство се даваат следниве појаснувања: 

 

“Важни” жалби и приговори се: 
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• Жалби и приговори од Институтот за акредитација на РМ во однос на клиенти, 

сертифицирани од МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ; 

• Жалби и приговори од трети страни (претпријатија, организации или поединци) во 

однос на клиенти сертифицирани од МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ; 

• За договори за неодобрени стандарди; 

• За неодобрени решенија за сертификација (приговори / барања); 

• Неточни записи во регистарот / базата на податоци; 

• Потенцијална закана за законски активности, јавни активности или барања за 

обештетување; 

• Сертификатот не е издаден во рамките на три месечен рок од преземените 

корективни мерки. 

Сите други приговори се сметаат за "помали". 

 

За анализирање на причините и основите за жалби и приговори се користат следниве 

основни принципи: 

• Жалби и приговори од трета страна во однос на клиенти на МКД СЕРТИФИКАТ во АМ 

ЦЕРТ (исто така потекнуваат од Институтот за акредирација на РМ, правни 

институции, создавачите на стандардот или оние од трети земји, но проследени од 

гореспоменатите); 

• Вработените на МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ не потклекнуваат лесно на притисок; 

• Обработката на прашањата или понудите е многу бавна; 

• Неприфатлива цена или договор, нереална или неточна понуда; 

• Забелешки во однос на датумите, тимот и времето за аудит; 

• Недостатоци во општото спроведување (вкл. заштита на податоците и приватноста) 

/ резултати / извештаи; 

• Времето потребно за издавање на сертификатот е премногу долго; 

• Грешки во сертификатот (знакот, оштетен сертификат); 

• Неточни податоци во базата и регистрите 

• Други 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

 

Раководител на МКД СЕРТИФИКАТ: 

• Спроведување на правилата во однос на управување со жалбите и приговори; 

• Обезбедување на подобро спроведување на управувањето на жалбите и приговори и 

нивната оценка за време на Преиспитување од страна на раководството; 

• Одржување на контакти и размена на информации со заинтересираните страни 

(општество, комитети, клиенти) 

• Почитување на приватноста на жалбите, насочени само кон личности; 

• Барање на правна помош, од осигурителни организации или PR специјалисти, ако е 

потребно за разјаснување на доказите поврзани со конкретни приговори. 

 

Претставник на раководството 

• Имплементација, контрола, управување и развој на процесот на управување со 

жалбите и приговори во МКД СЕРТИФИКАТ; 

• Поддршка за справување со жалбите и приговори во конкретните случаи и таму каде 

што се бара од раководството на МКД СЕРТИФИКАТ; 

• Анализа на жалбите и приговори во однос на слабостите во МКД СЕРТИФИКАТ и 

можностите за подобрување; 

• Предлагање на корективни мерки и подобрувања; 

• Проверка за почитување на правилата за управување со жалбите и приговори, за 

време на интерните проверки; 

• Одржување на контакти и размена на информации со заинтересираните страни 

(општество, комитети, клиенти) 

• Привлекување на вработени, менаџери и експерти за обработка на жалбите и 

приговори. 
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Вработени: 

• Да  ги примат жалбите и приговори и да ги достават на Раководителот на МКД 

СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ; 

• Да соработуваат при обработување на жалбите и приговори кога се упатени кон нив. 

 

 

5. УПРАВУВАЊЕ СО ЖАЛБИТЕ И ПРИГОВОРИТЕ 

 

5.1. Прием/документирање на жалбата/приговорот 

 

Прием и документирањето на пристигнатите жалби и приговори се врши во деловодникот 

на АМ ЦЕРТ. Секој вработен на МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ може да прими жалба или 

приговор, по што е должен да го предаде во архивата на АМ ЦЕРТ. Исто така приемот на 

жалби и приговори може да се достави и електронски на е-маил адресата на било кој 

вработен во МКД СЕРТИФИКАТ. 

Администраторот во архивата ги заведува пристигнатите жалби и приговори и ги 

доставува до Претставникот на раководството, кој ги запишува во ОБ 9.1.2-1 "Регистар на 

жалби и приговори". 

 

Регистарот ги содржи следниве информации: 

• Назив на подносителот на жалбата 

• Адреса на подносителот на жалбата 

• Лице за контакт 

• Телефон, факс, e-mail 

• Датум на поднесување на жалбата / приговорот 

• Содржина на жалбата / приговорот 

• Датум на разгледување од Комисијата за жалби и приговори - датум на записник од 

состанокот 

• Констатации 

• Донесени решенија/одлуки 

• Датум на известување на поднесувачот на жалба за резултатите 

• Други 

 

Претставникот на раководството на МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ е должен да свика 

состанок на Комисија за жалби и приговори (КЖП) во рок од 7 дена од датумот на 

поднесување на жалбата/ приговор и да формира комисија која ќе одлучува по жалба.  

 

 

5.2. Обработка на жалбите и поплаките 

 

Претставникот на раководството е одговорен за обработка на пристигнатите жалби и 

приговори. Редоследот е следниов: 

• Проверка на регистрацијата - дали пристигнатата жалба /приговор има регистарски 

број и датум од регистерот на жалби и приговор и ако нема го враќа во архивата; 

• Проверка за публицитет - дали жалбата / приговор е од јавен карактер; 

• Проверете дали жалбата / приговор содржи точки со правни последици, кои се 

поврзани со опасност или имаат влијание на информациската сигурност; 

• Воспоставување на основен контакт со клиентот (потврдување на прием на жалба/ 

приговор); 

• Анализа на жалбата/ приговор и утврдување дали жалбата/ приговор е поврзана со 

активностите на сертификација и ако е така, тогаш.: 

• Разгледување на жалбата/ приговор и вршење корекција - заедно со вработените на 

кои се однесува; 

• Ако жалбата/ приговор е од сертифициран клиент, таа се проверува од аспект на 

ефективноста на сертифицираниот Систем за менаџмент со квалитет; 

• Ако жалбата се однесува на сертифициран клиент, тогаш клиентот се информира за 

неа. 
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• Претставникот на раководството, заедно со клиентот и поднесената жалби 

одлучуваат дали жалбата и донесеното решение треба да бидат достапни во 

јавноста и до кој степен; 

• Комуникација со клиентите и другите засегнати страни со цел вршење на корекции; 

• Завршување на процесот на обработка и затворање на жалбата/ приговор - ако е 

потребно изготвување на писмен извештај за клиентот; 

• Архивирање на документите во досието. 

 

5.3. Архивирање и оценка, бришење 

 

Документацијата изготвена во процесот на обработка на жалба/ приговор се чува кај ПРК, 

кој дополнително го врши следново: 

• Годишна оценка и анализа на жалбите и поплаките за потребите на 

преиспитувањето од страна на раководството; 

• Оценка на ефективноста на процесот на управување со жалбите и приговори за 

време на преиспитување од страна на раководството; 

• Анализа и проучување на можностите за подобрување во текот на годината; 

• Презентација на пристигнатите и затворени жалби и приговори на сертифицирани 

организации за време на нивна проверка; 

• Роковите и условите за чување на досиејата на затворените жалби и приговори се 

дефинирани во ПР 4.2.4 "Управување со записите". 

 

 

6. КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ 

 

Раководството на МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ формира Комисија за жалби и приговори 

(КЖП), со цел поголема контрола врз процесот на управување со жалби и приговори ( и 

подобрување на квалитетот на услугите, а од таму и зголемување на задоволството на 

клиентите. 

 

КЖП е во непарен состав од минимум 3 (три) члена, од кои двајца постојани и останатите 

според типот или опсегот на жалбата / приговорот. Постојани членови - Раководителот 

или зам.раководител на СТСУ и квалификуван правник. Овој состав на комисијата за 

приговори се одобрува од Управителот на АМ ЦЕРТ со налог/наредба. 

Во составот на КЖП не можат да учествуваат лица кои: 

• учествувале во тимови на сертификациони или надзорни аудити во соодветните 

организации кои се засегнати, не земале решение или донесувачи на одлуки. 

• лица кои ја претставуваат организацијата чија документација се гледа од КЖП или лица 

од составот на организации кои се конкурентни на организацијата чија документација ќе 

се разгледува. 

 

Комисијата се состанува на состанок свикан од Претставникот на раководството на МКД 

СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ, по поднесување на приговор. Состаноците на КЖП се 

документираат во Извештај од одржан состанок. 

 

Одлуките на Комисијата за жалби и поплаки се конечни и се задолжителни за 

Раководителот на МКД СЕРТИФИКАТ, спроведени согласно начинот дефиниран во  СМК на 

МКД СЕРТИФИКАТ. 

 

 

7. ИЗМЕНИ 

 

Измени во ова упатство се можни во согласност /одобрување на Раководителот на МКД 

СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ. 

 

 

8. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 
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• Стандард МКС EN ISO 9001:2015 

• Стандард МКС EN ISO / IEC 17021-1:2016 

• ПК 4.4 Прирачник за Квалитетот 

• ОБ 9.1.2-1 "Регистар на жалби и приговори " 

• Евиденција на пристигнатите жалби и приговори  

• Анализи и извештаи на ПРК во однос на процесот на управување со жалбите и приговори  

 

 

 


