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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. Рајко Жинзифов бр.44/1, 
Скопје

ul. Rajko Zhinzifov br.44/1, 
Skopje

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

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

CERTIFIED

INTERCERT ISO 9001


