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СЕРТИФИКАТCERTIFICATE
Сертификациското тело ИНТЕРЦЕРТ

потврдува дека 

Managing Director / Управител

во опсег:

го применува Системот за менаџмент со квалитет 

согласно барањата на стандардот

scope:

МКС EN ISO 9001:2015

has implemented and maintains a Quality

Management System according to the standard

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
Скопје

str. St. Cyril and Methodius no. 54
Skopje

Согласно Законот за Владата на Република 
Македонија ги врши работите што се однесуваат на 

обезбедување на конзистентноста на правниот систем 
и давање стручни мислења за усогласување на 

предлозите на законите и на другите прописи со 
Уставот на Република Македонија, со законодавството 

на Европската Унија и со меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот на Република 
Македонија и дава стручни мислења по прописите на 

општината за кои Министерството за локална 
самоуправа тоа ќе го побара.

According to the Law on the Government of the 
Republic of Macedonia, it performs the tasks related to 

ensuring the consistency of the legal system and 
providing expert opinions for harmonization of the draft 

laws and regulations with the Constitution of The 
Republic of Macedonia, with the legislation of the 

European Union and with the international agreements 
ratified in accordance with the Constitution of the 

Republic of Macedonia, and on request by the Ministry 
of Local Self-Government, it gives expert opinions 

regarding the regulations of the municipality.

Влада на Република Северна Македонија
Секретаријат за законодавство


