CERTIFICATE
Certification Body INTERCERT
certifies that

СЕРТИФИКАТ
Сертификациското тело ИНТЕРЦЕРТ
потврдува дека

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:

Preparation of analyzes, research, providing
suggestions for creating better legislation,
consulting services, implementing projects for
modern society, delivering trainings,
participation in conferences and public events

Подготовка на анализи, истражувања, давање
предлози за создавање подобра законска
регулатива, консултантски услуги,
имплементација на проекти за современо
општество, испорака на обуки, учество на
конференции и јавни настани

at the following location

на локација

ul. Rajko Zhinzifov br.44/1,
Skopje

ул. Рајко Жинзифов бр.44/1,
Скопје

Issue Date:
Expiry Date:
Registration No:

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

09.02.2022
08.02.2025
N-183/2022

Датум на издавање:
Важност до:
Регистарски број:

09.02.2022
08.02.2025
N-183/2022

INTERCERT
Managing Director / Управител

ISO 9001

CERTIFIED

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

