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Фази на процес на сертификација 

 
 
Перспектива на MQS: 
 
1. Фаза за собирање информации 
2. Апликација 
3. Серификационен аудит прва фаза 
4. Сертификационен аудит втора фаза 
5. Издавање на сертификат 
6. Надзорен или ресертификационен аудит 
 
 
Детали: 
 
1. Фаза за собирање информации 
 
За време на информацискиот разговор ќе се добие информација за потребите 
на клиентите. Организациите ќе бидат информирани за конкретните процеси на 
постапката за проверка. Во првиот чекор, специфичните аспекти на 
компанијата, како правните барања или аспекти на животната средина, ќе 
бидат идентификувани. Според добиените податоци ќе се проценува времето 
потребно за аудитот/проверката врз основа на меѓународните стандарди. 
 
2. Апликација 
 
Со цел да се идентификуваат можностите за сертификација и како основата за 
изработка на понудата, комплетноста на сите податоци добиени од страна на 
компанијата се разгледуваат. 
 
3. Сертификационен аудит прва фаза 
 
Проверката е веќе дел од постапката за сертификација и овозможува 
идентификација на нивото на имплементација на системот за управување. Таа 
има следниве цели: 
 

- разгледување на документацијата за управување; 
- оценување на специфичните услови; 
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- идентификување на клучните процеси, специфични аспекти на 
компанија, задачи и цели, како и законските услови и сообразност со 
овие барања; 

- утврдување на подготвеност за Сертификационен аудит втора фаза; 
- поставување основа за понатамошните постапки и планирање на 

Сертификација втора фаза. 
 
4. Сертификационен аудит втора фаза 
 
Приоритетите на вториот дел од постапката за сертификација се: 

- разгледување на сообразностa на моделот за спецификација врз основа 
на планот за проверка кои е претходно воспоставен; 

- презентирање на развојот на системот; 
- се наведува јаките и слабите точки на системот; 
- идентификување на скриените шансите и ризиците; 
- се покажуваат алтернативни методи и практики за управување 

 
Ова ќе се направи со оглед на корпоративни цели. Резултатите од проверката 
со совети, препораки и отстапувања ќе бидат сумирани во извештајот од 
аудитот. 
 
5. Издавање на сертификат 
 
Благодарение на својата акредитација, MQS има право да издаваат 
сертификати или сертификати за сообразност. Права на употреба и користење 
се поврзани со издавање на сертификати. 
 
6. Надзорен или ресертификационен аудит 
 
За одржување на сертификатите, ќе MQS спроведuva годишен надзор. Во оваа 
проверка, ефикасноста и понатамошен развој на системот - со фокус на 
прегледот на управувањето, внатрешните аудити и корективни и превентивни 
активности - се разгледуваат. Изјави за одржување на сообразност или совети 
и препораки за понатамошен развој на системот ќе бидат сумирани во 
извештајот за проверката. Во третата година по почетна сертификација ќе биде 
спроведен Ресертификационен аудит. По овој аудит, барање за издавање на 
нов постоечки сертификати ќе биде поднесен. 


