CERTIFICATE
Certification Body INTERCERT
certifies that

СЕРТИФИКАТ
Сертификациското тело ИНТЕРЦЕРТ
потврдува дека

Влада на Република Северна Македонија
Секретаријат за законодавство

has implemented and maintains a Quality

го применува Системот за менаџмент со квалитет

Management System according to the standard

согласно барањата на стандардот

МКС EN ISO 9001:2015
scope:

во опсег:

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.

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.

at the following location

на локација

str. St. Cyril and Methodius no. 54
Skopje
Issue Date:
05.01.2021
Expiry Date:
04.01.2024
Registration No: Q-022/2018_izd.2
Initial Certification:
05.01.2018

INTERCERT
Jordan Mijalkov 44/2-10
1000 Skopje, Macedonia
www.inter-cert.net

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
Скопје
Датум на издавање:
05.01.2021
Важност до:
04.01.2024
Регистарски број: Q-022/2018_изд.2
Прва сертификација:
05.01.2018

Managing Director / Управител

This certificate is valid until the Expiry Date on the condition that audits are conducted and paid for as per the Certification Agreement. Should this condition not
be met, cancellation procedures will be initiated and the client will be removed from the INTERCERT register. This Certificate remains the property of INTERCERT
and must be returned upon request. It must not be altered in any way. Intentional misuse of this certificate will result in cancellation without prior notification.
Certificates can be checked through info@inter-cert.net / Сертификатот останува валиден до датумот на важност, под услов да се спроведат редовните
надзорни проверки и да се подмират финансиските обврски кои произлегуваат од Договорот за Сертификација. Доколку не се исполнат овие услови,
ке се пристапи кон постапка за одземање на сертификатот, а организацијата ке биде избришана од регистарот на сертифицирани организации. Овој
Сертификат е сопственост на Интерцерт и организацијата има обврска да го врати на барање на Интерцерт. Секоја намерна злоупотреба на овој
сертификат ке резултира со негово одземање без претходна најава. Сертификатите може да бидат проверени na info@inter-cert.net

