
   
 

   

МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира 
ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и 
ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ и GDPR PRACTITIONER и DPO – Data Protection Officer  

 

 
 

 
 
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; 
 IS – Information Security Management System; 
 BM – Business Continuity Management System; 
 AB – Anti-Bribery Management System; 
 OHS – Occupation Health & Safety Assessment; 
 GDPR – Practitioner; 
 DPO – Certified Data Protection Officer. 

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, ISO27001, 
ISO22301, ISO37001, ISO45001 и GDPR. 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 стекнат потребни знаења за успешна имплементација на безбедносни, технички и 
организациони мерки за заштита на личните податоци врз основа на GDPR; 

 да се стекнат со МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ. 
 

 

 

 

  

 

 ISO9001:2015 – Систем за управување со квалитет 
 ISO27001:2013 – Систем за управување со безбедност на 

информации 
 ISO22301:2012 – Систем за управување со континуитет во 

работењето 
 ISO37001:2016 – Систем за управување со анти – корупција 
 ISO45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје 
 GDPR – Општа регулатива за заштита на лични податоци 

      ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА: 
 

 Директори и менаџери на организации; 
 Координатори и консултанти за менаџмент системи; 
 Проектни менаџери и менаџери за човечки ресурси; 
 Експерти за безбедност и здравје; 
 Офицери за заштита на лични податоци; 
 Експерти и менаџери за безбедност на информации; 
 Сите кои сакаат да напредуваат во своите 

професионални кариери. 

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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