
МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира: 
ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ 

 

                                                                                           

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Детали за обуката: 
Датум: 28 Февруари до 03 Март 2018 
Рок на пријавување: 23 ФЕВРУАРИ 2018 
Времетраење: 09:00 – 16:00  
(вклучува 2 кафе паузи и пауза за ручек) 

Повеќе информации на: 
Тел: +389 2 310  36 71 / +389 2 529 77 05 
Моб: + 389 75 531 077 
E-mail: contact@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk 
Web: www.mobeskvalitet.mk 

 

ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет 
ISO 14001:2015 – Систем за управување со животна средина 

OHSAS 18001:2007 – Систем за управување со безбедност и здравје 
ISO 50001:2011 – Систем за управување со енергија 

→→→ ЦЕЛИ И ПРЕДНОСТИ НА ОБУКАТА 
 Учесниците да се оспособат да имплементираат, организираат и спроведуваат интерни/ 

екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во 
реализација на истите; 

 Се користи концептот на интегриран менаџмент систем, разбирање и предности при 
имплементација и сертификација на интегрирани менаџмент системи; 

 Обуките се под акредитација на меѓународно призната организација за акредитирани обуки 
Exemplar Global; 

 Разбирање на принципите, методите, процедурите и техниките на интерна и екстерна проверка 
на менаџмент системите;  

 Обуката е осмислена на ефикасен и флексибилен начин да се совладаат техниките, вештините и 
содржината на стандардите; 

 Материјали - скрипти, презентации и книги. 

→→→ НА КОЈ НАЧИН ФУНКЦИОНИРААТ  
Обуката се спроведува согласно правилата, упатствата и програмата за обуки на меѓународно 
призната организација за обуки Exemplar Global 
 
Учесниците можат на побрз и пофлексибилен начин да се стекнат со компетенциите: 
QM – Quality Management system ЕМ – Environmental Management system 
ОH – Occupation Health&Safety Assessment EnM – Energy Management system 
AU – Internal auditor TL – Lead / External auditor 
 

 Учесниците кои што ќе ја завршат обуката ќе добијат меѓународно признати сертификати 
 Разбирање на стандардот за аудитирање / проверка ISO19011:2011. 

→→→ ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА: 
 Директори, менаџери и координатори за квалитет, животна средина, безбедност и здравје 

при работа и менаџери со енергија; 
 Менаџери за човечки ресурси, проектни менаџери; 
 Експерти за екологија, безбедност и здравје при работа и управување со енергија; 
 Консултанти за менаџмент системи; 
 За сите заинтересирани лица кои што сакаат да напредуваат во своите професионални 

кариери. 

→→→ ПОВОЛНОСТИ 
 Интегрирана акредитирана обука (разбирање на заедничките барања на стандардите); 
 Обуката се состои од практични работилници кои овозможуваат на учесниците да ги 

совладаат техниките на имплементација, интерна проверка и управување со тимот на 
оценувачи, изработка на програма за проверка, комуникација со клиенти и решавање на 
проблеми; 

 Организациите кои ќе пријават 3 или повеќе кандидати ќе добијат 10% попуст за секој 
кандидат. 
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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                     9ƴa  

  Имплементатор 150 EUR 150 EUR 170 EUR             170 EUR

ˮ͔͔ͤͭͪͤ ˢ͙ͯ͒ͭͦͪ π AU  (80 EUR) 230 EUR 230 EUR 250 EUR             250 EUR 

˩͔͔ͫͭͪͤ͟ ˢ͙ͯ͒ͭͦͪ πTL      (250 EUR) 480 EUR 480 EUR 490 EUR             490 EUR        

*Примери: 
*Интерен аудитор за ISO9001: (150евра) +AU (80евра) = 230 евра; 
*Интерен аудитор за ISO9001 и ISO14001: (150евра) + (150евра)+AU (80евра) = 380 евра;
*Доколку кандидатот сака да стане екстерен аудитор за 2 (два) стандарди ISO9001 и ISO14001:   
QM (150евра) + ЕМ (150евра) + AU (80евра) + TL (250евра)=630 евра 
*Доколку кандидатот сака да стане екстерен аудитор за 3 (три) стандарди ISO9001,ISO14001,ISO50001
 QM (150евра) + ЕМ (150евра) + EnM (170евра) + AU (80евра) + TL (250евра)=800 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 OHSAS 18001 
 QM  EM  OH 
 AU  AU  AU
 TL  TL  TL 

 

 EnM 
 AU
 TL 

ISO 50001 
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