
 

МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира 
ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, 

ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

∗ ISO 9001:2015  
Систем за управување со квалитет 

∗ ISO 14001:2015  
Систем за управување со заштита на животна средина 

∗ ISO 45001:2018  
Систем за управување со безбедност и здравје при работа 

∗ ISO 22000:2018  
Систем за управување со безбедност на храна 

Обуката се спроведува во согласност со правилата, упатствата и програмата на меѓународно признатата организација 
за обуки Exemplar Global. Учесниците ќе можат да се стекнат со компетенциите: 

∗ AU – Internal Auditor; 
∗ TL – Lead / External Auditor; 
∗ QM – Quality Management System; 
∗ EM– Environmental Management System;  
∗ OHS – Occupation Health & Safety Assessment; 
∗ FSM – Food Safety Management. 

Обуката е по принципот на тренинг обука, каде што учесниците преку предавања, практични примери и вежби ќе 
стекнат нови и ќе ги унапредат постоечките знаења од стандардите ISO9001, ISO14001, ISO22000 и ISO45001. 
Обуката ќе им овозможи на организациите и учесниците преку утврдена методологија: 

∗ да стекнат способност да ги идентификуваат потребните методи и техники за планирање, имплементација, и 
спроведување на интерни и екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност 
во реализација на истите; 

∗ да го разберат концептот на интеграција на менаџмент системи, како поволност при имплементација и 
сертификација; 

∗ да се стекнат со МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ. 

ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА: 

∗ Директори и менаџери на организации; 
∗ Координатори и консултанти за менаџмент системи; 
∗ Проектни менаџери и Менаџери за човечки ресурси; 
∗ Експерти за заштита на животна средина, за 

безбедност и здравје при работа и храна; 
∗ Сите кои сакаат да напредуваат во своите 

професионални кариери. 

ДЕТАЛИ ЗА ОБУКАТА: 

∗ Кандидатите  добиваат материјали и литература, 
ручек, кафе и освежување за време на паузата; 

∗ Датум на одржување:  
13.03 – 16.03.2019 година 

∗ Последен датум за пријава:  
11.03.2019 година 

∗ За пријава на три или повеќе кандидати од иста 
огранизација следува попуст од 10%. 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ: 
тел: +389 2 3103 671 / +389 2 5297 705 

моб: +389 75 531 077 
e-mail: info@mobeskvalitet.mk 

contact@mobeskvalitet.mk 
web: www.mobeskvalitet.mk 
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ПРИЈАВА 

 
 

 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА:    

Назив на организацијата:    ЕДБ:  

Адреса:   

Тел/Факс:  E-mail:  

 

ЗА КАНДИДАТОТ:    
Име и презиме:  Телефон:  
Функција:  Мобилен:  
Образование:  E-mail:  

 

 
Доколку имате било какво искуство од споменатите стандарди, Ве молиме наведете:  
 
 
 

 
 

ЦЕНОВНИК:  
 

 QM  EM  OH{                    C{a  

  Имплементатор 170 EUR 170 EUR 190 EUR             190 EUR

ˮ͔͔ͤͭͪͤ ˢ͙ͯ͒ͭͦͪ π AU  (80 EUR) 250 EUR 250 EUR 270 EUR             270 EUR 

˩͔͔ͫͭͪͤ͟ ˢ͙ͯ͒ͭͦͪ πTL      (230 EUR) 480 EUR 480 EUR 500 EUR             500 EUR 

*Примери: 
*Интерен аудитор за ISO9001: (170евра) + AU (80евра) = 250 евра; 
*Интерен аудитор за ISO9001 и ISO14001: (170евра) + (170евра) + AU (80евра) = 420 евра;
*Доколку кандидатот сака да стане екстерен аудитор за 2 (два) стандарди ISO9001 и ISO14001:   
QM (170евра) + ЕМ (170евра) + AU (80евра) + TL (230евра) = 650 евра 
*Доколку кандидатот сака да стане екстерен аудитор за 3 (три) стандарди ISO9001,ISO14001,ISO22000
 QM (170евра) + ЕМ (170евра) + FSM (190евра) + AU (80евра) + TL (230евра) = 840 евра
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Плаќањето се врши во денари: 1 EUR – 61,80 ден                   * Цените се без пресметан ДДВ (18%)
 
Краен рок за пријавување: 5 денa пред почеток на обуката 
 
Ден:_______________ Пријавата e важечка без печат и потпис 

 ОЗНАЧЕТЕ ЗА КОЈА КОМПЕТЕНТНА ЦЕЛИНА СЕ ПРИЈАВУВАТЕ:  

ISO 9001 ISO 14001  ISO 45001 
 QM  EM  OH  
 AU  AU  AU
 TL  TL  TL 

 

  
 AU
 TL 

ISO 22000 
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