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KOHOOPMAAOOEI Crconje
(IILIBXKOHOOPMA
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A
MKC EN ISO/IEC 1702022006,Tnn
TypeA
MRS EN ISO/IEC 17020:2006,
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ra AejuocrrrreKorrce orrumaHr{Bo rrprrJrororna onoj CeprnQrrKarnoj e o3HarreH
6Poj.

This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of Macedonia.
By this CertiJicate the fu(ilment of the requirements of the standurd
"Standatd"
is acknowledgedfor thefteld of accreditation in itsfull scope as described in the Annex to this Certiftcate
msrked with the same number.

A-

Tpne

Crconje,23Maj 2012

Baxru aoz27 Maj 2016

Skopje,28 May 2012

Valid until: 27 Mav 2016
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INSTITUTE FOR ACCREDITATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Прилог кон сертификатот за акредитација на
инспекциско тело
Annex to the Accreditation Certificate of
Inspection Body
Бр. ИТ-010 / No. IB-010
Датум : 11 февруари 2015
Date : 11 February 2015
1.

2.

3.

4.

Го заменува прилогот од: 23 јули 2014
Replaces annex dated: 23 July 2014

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО

КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје
Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМА

Accredited body

CONFORMA DOOEL Skopje
Center for Vehicle Inspection (CIV)/CONFORMA

ЛОКАЦИЈА

бул. Илинден бр.138A, 1000 Скопје

Location

Blvd. Ilinden No. 138A, 1000 Skopje

СТАНДАРД

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А

Standard

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type А

КРАТОК ОПИС НА
ОПСЕГОТ НА
AКРЕДИТАЦИЈАТА

Издание 3/Issue 3
Верзија 4 /Version 4

E Eдинечно одобрување на возило од категориите
L, M, N, O, T, R, C, S
Oдобрување на преправено возило
Евидентирање промени на возило
Инспекција на возилa за превоз на опасни материи – АДР
Инспекција на возила за превоз на лесно расипливи
производи – АТП
Инспекција при утврдување и втиснување на
идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број
на мотор)
Инспекциско место “ИМ1” Велес - ул. Вардарска бр. 198/
М.В. Село, Велес
Инспекциско место “ИМ4” Кочани - ул. Тодосија Паунов 111,
Кочани
Инспекциско место “ИМ5” Скопје - ул. Методија Андонов
Ченто 15А, Скопје
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Инспекциско место “ИМ1” Велес - ул. Вардарска бр. 198/
М.В. Село, Велес
Инспекциско место “ИМ5” Скопје - ул. Методија Андонов
Ченто 15А, Скопје
ОБ 05-31
OB 05-31
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A short description of the
accreditation scope

5.

Бр.
No

1

Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, R,C, S
Inspection of altered vehicles
Logging of changes to the vehicle
Inspection on vehicles for transport of dangerous goods – ADR
Inspection on vehicles for transport of perishable products –
ATP
Inspection in determining and imprinting the identification
markings on vehicles (chassis number and engine number)
Inspection point “IM1” Veles - Vardarska Str. No. 198/P.C. Selo,
Veles
Inspection point “IM4” Kocani - Todosija Paunov Str. NN,
Kocani
Inspection point “IM5” Skopje – Metodija Andonov Cento 15A,
Skopje
Inspection of analog and digital tachographs
Inspection point “IM1” Veles- Vardarska Str. No. 198/P.C. Selo,
Veles
Inspection point “IM5” Skopje – Metodija Andonov Cento 15A,
Skopje

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА
Detailed description of the accreditation scope
Подрачје на
инспекција
производ, процес,
инсталација
Field of inspection
product, process,
installation

Тип на
инспекцијата
(прва,
периодична
вонредна и.т.н)
Inspection type
(first, periodical,
extraordinary etc.)

Единечно одобрување
на возило од
категориите L, M, N,
O, T, R, C, S

Контрола пред
употреба

Single vehicle
approval in categories
L, M, N, O,T, R, C, S

Inspection before
use

Инспекциски методи
Inspection methods

7.1 Постапка за
инспекција на возила
7.1.1.1 Упатство за
единечно одобрување
на возило

7.1 Procedure for
inspection of vehicles
7.1.1.1 Manual for
single vehicle approval

Издание 3/Issue 3
Верзија 4/Version 4

ОБ 05-31
OB 05-31

Легислатива на која се реферираат
методите
Legislation which refers to the methods

Правилник за eдинечно
одобрување на возило (Сл. Весник
на РМ бр. 16/10)
член 2 став 1
член 2 став 2 (секторски за
возило за специјална намена и
возило во последна фаза од
повеќефазно одобрување)
член 2 став 3 (секторски за
преправките опфатени со точка 2
од оваа табела)
Правилник за техничките барања
за системите, составните делови,
самостојните технички единици,
опремата, димензиите и вкупните
маси и осното оптеретување на
возилата (Сл. Весник на РМ бр.
21/10)
Regulation on single approval of
vehicle (Official Gazette of RM No.
16/10)
Art.2 Par.1
Art.2 Par.2 (special purpose
Страна/Page 2 од/of 6
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vehicles and vehicles in final stage
of multi-stage approval)
Art.2 Par.3 (for altered vehicles in
point 2 of this table)
Regulation on technical
requirements of the systems,
components, separate technical
units, equipment, dimensions and
total mass and axle load of the
vehicles (Official Gazette of RM
21/10)
2

Одобрување на
преправено возило

Контрола пред
употреба

7.1 Постапка за
инспекција на возила
7.1.2.1 Упатствo за
одобрување на
преправено возило

Правилник за одобрување на
преправени и поправени возила
(Сл. весник на РМ бр. 7/10)
- член 6 (секторски по точка 1, 2,
3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21, 23)
- член 7 (секторски по точка 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15)
Правилник за техничките барања
за системите, составните делови,
самостојните технички единици,
опремата, димензиите и вкупните
маси и осното оптеретување на
возилата (Сл. Весник на РМ бр.
21/10)

Approval of altered
vehicles

Inspection before
use

7.1 Procedure for
inspection of vehicles
7.1.2.1 Manual for
approval of altered
vehicle

Regulation on approval of altered
and repaired vehicles (Official
Gazette of RM No. 7/10)
- art.6 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 21, 23)
- art.7 (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 15)
Regulation on technical
requirements of the systems,
components, separate technical
units, equipment, dimensions and
total mass and axle load of the
vehicles (Official Gazette of RM
21/10)

3

Евидентирање
промени на возило

Logging of changes to
the vehicle

Издание 3/Issue 3
Верзија 4/Version 4

Контрола пред
употреба

Inspection before
use

7.1 Постапка за
инспекција на возила

Закон за возила – член 54 (Сл.
Весник на РМ бр. 140/08);

7.1.3.1 Упатство за
евидентирање
промени на возило

Правилник за промени на
возилата што не значат преправка
и поправка и начинот на нивното
евидентирање, како и формата и
содржината на образецот за
потврдата за вградување (Сл.
Весник на РМ бр. 94/09)

7.1 Procedure for
inspection of vehicles

Law on vehicles – Art. 54 (Official
Gazette of RM 140/08)

7.1.3.1 Manual for

Regulation on changes of vehicles

ОБ 05-31
OB 05-31
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logging of changes to
the vehicle

4

Инспекција на возилa
за превоз на опасни
материи - АДР

Периодична
проверка во
употреба

7.1 Постапка за
инспекција на возила

which do not mean alteration or
reparation and mode of their
logging, as well as form and content
of document for approving the
installation (Official Gazette of RM
94/09)
Закон за возила (Сл. Весник на
РМ бр. 140/08);

7.1.4.1 Упатство за
инспекција на возилa
за превоз на опасни
материи - АДР

Закон за превоз на опасни
материи во патниот и
железничкиот сообраќај (Сл.
Весник на РМ бр. 92/07);
Правилник за формата и
содржината на барањето за
добивање на овластување за
вршење на работи на технички
служби за единечно одобрување
на возила за превоз на опасни
материи и потребната придружна
документација (Сл. Весник на РМ
бр. 13/13);
АДР спогодба (дел 9) - Европска
спогодба за меѓународен патен
превоз на опасни материи

Inspection on vehicles
for transport of
dangerous goods ADR

Periodical
inspection

7.1 Procedure for
inspection of vehicles

Law on vehicles (Official Gazette of
RM 140/08)

7.1.3.1 Manual for
inspection on vehicles
for transport of
dangerous goods - ADR

Law on transport of dangerous
goods by road and rail (Official
Gazette of RM 92/07)
Regulation on the form and content
of the application for the
authorization to perform the work of
technical services for single
approval of vehicles for the
transport of dangerous goods and
the required supporting
documentation (Official Gazette of
RM 13/13)

5

Инспекција на возила
за превоз на лесно
расипливи производи
- АТП

Издание 3/Issue 3
Верзија 4/Version 4

Периодична
проверка во
употреба

7.1 Постапка за
инспекција на возила
7.1.4.1 Упатство за
инспекција на возилa
за превоз на лесно
расипливи производи АТП

ОБ 05-31
OB 05-31

ADR agreement (part 9) – European
agreement concerning the
international carriage of dangerous
goods
Закон за возила (Сл. Весник на
РМ бр. 140/08);
АТП спогодба (прилог 1, додаток
2, точки 5 и 6) – Спогодба за
меѓународен превоз на лесно
расипливи прехранбени
производи и за специјалните
возила за нивен превоз:
Страна/Page 4 од/of 6

ИНСTИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
INSTITUTE FOR ACCREDITATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Проверка на изолациониот
капацитет на опремата на
возилото во употреба
Проверка на ефикасноста на
термичкиот уред на возилото во
употреба

6

Inspection on vehicles
for transport of
perishable products ATP

Periodical
inspection

Инспекција на
аналогни и дигитални
тахографи

Прва,
Периодична,
Вонредна

7.1 Procedure for
inspection of vehicles

Law on vehicles (Official Gazette of
RM 140/08)

7.1.3.1 Manual for
inspection on vehicles
for transport of
perishable products ATP

ATP agreement (Annex 1, Appendix
2, Points 5 and 6) – Agreement on
the international carriage of
perishable foodstuffs and on the
special equipment to be used for
such carriage
Checking the insulating capacity
of equipment in service
Verifying the effectiveness of
thermal appliances of equipment
in service
Закон за работното време,
задолжителните одмори на
мобилните работници и возачите
во патниот сообраќај и уредите за
запишување во патниот сообраќај
– VI. тахографи (Сл. Весник на
РМ бр. 161/09)

7.2 Постапка за
инспекција на
аналогни и дигитални
тахографи
7.2.1 Упатство за
инспекција на
аналогни и дигитални
тахографи

Правилник за техничките
карактеристики на тахографот и
начинот на употреба, вградување,
поправање, проверка и контрола
на тахографот(Сл. Весник на РМ
бр. 102/10);
Inspection of analog
and digital
tachographs

Initial,
Periodical,
Extraordinary

7.2 Procedure for
inspection of analog and
digital tachographs
7.2.1 Manual for
inspection of analog and
digital tachographs

Law of the working time, compulsory
vacation of the mobile workers and
drivers of the road traffic and
devices for recording road traffic –
VI. Tachographs (Official Gazette of
RM 161/09)
Regulation for technical
characteristics of tachographs and
using, installing, repairing, checking
and inspection of tachographs
(Official Gazette of RM 102/10)

7

Инспекција при
утврдување и
втиснување на
идентификациски
ознаки на возила (број
на шасија и број на
мотор)

Издание 3/Issue 3
Верзија 4/Version 4

Во постапка за
единечно
одобрување и за
веќе
регистрирани
возила во
Република
Македонија по
упат од МВР

7.3 Постапка за
утврдување и
втиснување на
идентификациски
ознаки на возило
7.3.1 Упатство за
утврдување и
втиснување на
идентификациски
ОБ 05-31
OB 05-31

Закон за возила – член 57 став 1
алинеја 5 (Сл. Весник на РМ бр.
140/08);
Правилник за формата и
содржината на образецот на
барањето за доделување на
идентификациска ознака (број на
шасија) и формата и содржината
Страна/Page 5 од/of 6
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ознаки на возило

Inspection in
determining and
imprinting the
identification markings
on vehicles (chassis
number and engine
number)

6.

In procedure for
a single approval
of vehicles and
for already
registered
vehicles in the
country after the
referral of MOI

7.3 Procedure for
determining and
imprinting the
identification markings
on vehicle
7.3.1 Manual for
determining and
imprinting the
identification markings
on vehicle

на водење на евиденцијата за
издадени одобренија и на начинот
и постапката за обележување и
поништување на
идентификациските ознаки на
шасијата и/или моторот на
возилото (Сл. Весник на РМ бр.
101/13)
Law on vehicles – Article 57,
Paragraph 1, Line 5 (Official
Gazette of RM 140/08)
Regulation on the form and content
of the application for granting
identification marking (chassis
number) and the form and content of
keeping records of issued approvals
and procedure for marking and
annulment of the identification
markings on the chassis and/or
motor of the vehicle (Official Gazette
of RM 101/13)

ПОТПИСНИК НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИНСПЕКЦИЈАТА
Inspection Report Signatory

Име/Позиција
Name/Position

Акредитиран опсег на инспекција
Accredited scope of inspection

Никола Поповски, управител
(технички менаџер)
Nikola Popovski, manager
(technical manager)
Ѓорѓи Димов, заменик технички менаџер
Gjorgji Dimov, deputy technical manager
Кире Саздовски, заменик технички
менаџер
Kire Sazdovski, deputy technical manager
Љупче Михов, испитувач

Цел опсег на акредитација

Ljupce Mihov, inspector
Александар Гогов, испитувач
Aleksandar Gogov, inspector
Игор Митревски, Испитувач
Igor Mitrevski, inspector

Whole scope of accreditation
Цел опсег на акредитација
Whole scope of accreditation
Цел опсег на акредитација
Whole scope of accreditation
Подрачје на инспекција со реден број 6 –
инспекција на тахографи
Field of inspection No. 6- Inspection of tachographs
Подрачје на инспекција со реден број 6 –
инспекција на тахографи
Field of inspection No. 6- Inspection of tachographs
Подрачје на инспекција со реден број 6 –
инспекција на тахографи
Field of inspection No. 6- Inspection of tachographs
Д-р Трпе Ристоски
D-r Trpe Ristoski

Директор
Director
Издание 3/Issue 3
Верзија 4/Version 4

ОБ 05-31
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