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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА                                      

 

 

Location 

 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј“-Скопје  

Технолошко-металуршки факултет 

Tекстилна лабораторија  

 

 

University “Ss. Cyril and Methodius”-Skopje 

Faculty of Technology and Metallurgy 

Textile Laboratory 

 

 
Руѓер Бошковиќ 16, 1000 Скопје 

Република Македонија 

 
Rudjer Boskovic 16, 1000 Skopje 

Republic of Macedonia 

3. СТАНДАРД 

 

 

Standard 

МКС EN ISO/IEC 17025:2006 

 

 

МКS  EN ISO/IEC 17025:2006 

 

 
4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

A short description of the 

accreditation scope 

Тестирање на текстил и кожа  
 

 

 

 

Testing of textile and leather 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

Класификација по подрачја за областа на тестирање (класификација според ИАРМ Правилникот Р 15): 

(3) Хемија, (3.1) Физичко-хемиски методи, (3.2) Класични методи за анализа, (7) Механичко испитување (7.1) 

Механички особини 

Класификација по тип на производи/материјали за тестирање (класификација според ИАРМ Правилникот 

Р 15): 

(13) Текстил и кожа, (13.1) Текстил, (13.2) Кожа 

 

Classification according to testing areas (classification according to IARM Regulation R 15): 

(3) Chemistry, (3.1) Physiochemical methods, (3.2) Conventional methodс of analysis, (7) Mechanical testing (7.1) 

Mechanical properties 

Classification according to types of products/materials for testing (classification according to IARM Regulation R 15): 

(13) Textile and leather, (13.1) Textile, (13.2) Leather 

 

          √ фиксен опсег 

             (fixed scope) 

 

 флексибилен опсег 

    (flexible scope) 

 

 фиксен / флексибилен опсег 

     (fixed/flexible scope) 

Напомена: Со 

„*“ се 

обележува 

флексибилнио

т опсег 

Степен на флексибилност (според процедурата ПР 05-09): 

Degree of flexibility (according Procedure PR 05-09): 

 нови ажурирани 

верзии на стандарди/ 

документи  

new up-date versions 

of the standards/ 

documents 

 нови материјали/производи/предмети 

и/или карактеристика/својство/аналит кој се 

мери и/или проширување на мерниот опсег 

new materials/ products/ items and/or measured 

characteristic/ property/ analyte, and/or 

extension of measuring scope 

 нови 

стандарди/документи, 

прилагодени на барањата 

на клиентот 

new standards/ documents,  

upon a request by the client 

Br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Ознака на стандардната 

метода, нестандардната 

метода, метода развиена 

во лабораторија, метода 

специфицирана од 

страна на 

производителот на 

опремата, метода 

објавена од угледна 

техничка институција 

или метода објавена во 

релевантни научни 

трудови или весници 

 

 

Reference to standard 

testing method, 

nonstandard testing 

method, method developed 

by the laboratory, method 

specified by the 

manufacturer of the 

equipment, method 

published by reputable 

technical 

organization or method 

published in relevant 

scientific texts or journals 

Наслов на 

стандардната метода, 

нестандардната метода, 

метода развиена во 

лабораторија, метода 

специфицирана од 

страна на 

производителот на 

опремата, метода 

објавена од угледна 

техничка институција 

или метода објавена во 

релевантни научни 

трудови или весници 

 

Title of standard testing 

method, nonstandard 

testing method, method 

developed by the 

laboratory, method 

specified by the 

manufacturer of the 

equipment, method 

published by reputable 

technical 

organization or method 

published in relevant 

scientific texts or 

journals 

Подрачје (r) на 

мерење, тестирање; 

Неодреденост на 

резултатите од 

мерењето (u) (таму 

каде што е значајно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Range (r) of 

measurement, testing; 

Uncertainty of result of 

testing (u) (where 

relevant) 

Материјали односно  

производи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials/Products 

ч 

е 

с 

т 

о 

т 

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

r 

e 

q 

u 

e 

n 

c 

y 
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1 

 

 

 

 

ISO 1833 

 

 

 

 

Текстил – 

Квантитативна хемиска 

анализа  

Textiles - Quantitative 

chemical analysis 

 

-Дел 1: 2006 Општи 

принципи на 

испитување 

-Part 1: General 

principles of testing 

 

-Дел 4: 2006 Мешавини 

на одредени 

протеински и други 

влакна (метод со 

хипохлорит)  

-Part 4: 2006  Mixtures 

of certain protein and 

certain other fibres 

(method using 

hypochlorite) 

 

-Дел 7: 2006 Мешавини 

на полиамидни и други 

влакна (метод со мравја 

киселина) 

-Part 7: 2006 Mixtures of 

polyamide and certain 

other fibres (method 

using formic acid) 

 

-Дел 11: 2006 

Мешавини на 

целулозни и 

полиестерски влакна 

(метод со сулфурна 

киселина) 

-Part 11: 2006 Mixtures 

of cellulose and polyester 

fibres (method using 

sulfuric acid) 

 

-Дел 16: 2006 

Мешавини на 

полипропиленски 

влакна и одредени 

други влакна (метод со 

ксилен) 

-Part 16: 2006 Mixtures 

of polypropylene fibres 

and certain other fibres 

(method using xylene) 

(0-100) % 

 

± 1 % 

Текстилни 

производи/ 

Textile products 

П/P 

 

 

2 

 

 

ISO 105 

Текстил- Испитување 

на постојаност на боја 

Textiles- Test for colour 

fastness  

 

- Дел А01:2010 Општи 

Оценување со сиви 

скали: 1-5 (1, 1-2, 2, 2-

3, 3….,5) 

 

или 

- Разлика во бојата 

Текстилни 

производи/ 

Textile products 

П/P 
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принципи на 

испитување 

-Part A01:2010 General 

principles of testing 

 

- Дел C06:2010 

Постојаност на боја во 

услови на домашно 

перење и комерцијално 

перење 

- Part C06:2010 Colour 

Fastness to Domestic and 

Commercial Laundering 

 

- Дел C10:2006 

Постојаност на боја на 

перење со сапун или 

сапун и натриум 

карбонат 

- Part C10:2006 

Colour fastness to 

washing with soap or 

soap and soda 

 

– Дел D01:2010 

Постојаност на боја на 

суво чистење со 

перхлоретилен  

- Part D01:2010 

Colour fastness to 

drycleaning using 

perchloroethylene 

solvent  

 

- Дел Е01:2010 

Постојаност на боја на 

вода  

- Part E01:2010 

Colour fastness to water 

-Дел Е04:2008 

Постојаност на боја на 

пот 

- Part E04:2008 

Colour fastness to 

perspiration 

 

- Дел Ј01:1997 Основни 

принципи на мерење  

на бојата на 

површината 

- Part J01:1997 

General principles of 

measurement of surface 

colour 

 

- Дел Ј02:1997 

Инструментална оцена 

на релативна белина 

- Part J02:1997 

одредена со CIELAB 

координатите од 0 до 

13,6 за промена на 

бојата на обоената 

ткаенина. 

  

- Разлика во бојата 

одредена со CIELAB 

координатите од 0 до 

34,1 за обојување на 

белата ткаенина. 

  

 

Assesment with gray 

scales: 1-5 (1, 1-2, 2, 2-3, 

3….,5) 

 

or 

Color differences 

determined by CIELAB 

coordinates from 0 to 

13.6 for color difference 

on the dyed fabric 

Color differences 

determined by CIELAB 

coordinates from 0 to 

34.1 for color difference 

on the white fabric 
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Instrumental assessment 

of relative whiteness   

 

- Дел  NO1:1993 

Постојаност на боја на 

белење со хипохлорит 

- Part NO1:1993 Colour 

fastness to bleaching: 

Hypochlorite 

 

- Дел X11:1994 

Постојаност на боја на 

топло пресување 

- Part X11:1994 

Colour fastness to hot 

pressing   

 

- Дел X12:2001 

Постојаност на боја на 

триење  

 - Part X12:2001 Colour 

fastness to rubbing 

 

3 EN ISO 14184-1:1998 

Текстил - Испитување 

на формалдехид –  

 Дел 1: Слободен и 

хидролизиран 

формалдехид (метод со 

водена екстракција) 

 

Textiles-Determination 

of formaldehide-Part 1: 

Free and hydrolized 

formaldehide (water 

extraction method) 

(16-3500) mg/kg 

Текстилни 

производи/ 

Textile products 

П/P 

4 ISO 3071:1980 

Текстил - 

Определување на pH на 

воден екстракт 

 

Textiles - Determination 

of pH of aqueous extract  

(1-14) pH единици  

± 0,1 pH единица 

 

(1-14) pH units  

± 0,1 pH unit 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products 

П/P 

5 BS EN ISO 3759: 1995 

Tекстил - Подготовка, 

обележување и мерење 

на примероци од 

ткаенини и облека за 

испитување при 

одредување на 

промената на 

димензиите  

 

Textiles-Preparation, 

marking and measuring 

of fabric specimens and 

garments in tests for 

determination of 

dimensional change 

/ 

Текстилни 

производи/ 

Textile products 

П/P 

6 ISO 5077:2007 

Текстил: Определување 

промена на димензии 

при перење и сушење 

/ 

Текстилни 

производи/ 

Textile products 

П/P 
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Textiles - Determination 

of dimensional change in 

washing and drying 

7 ISO 6330:2012 

Текстил - Постапки за 

испитување на текстил 

при перење и сушење 

во домашни услови  

 

Textiles - Domestic 

washing and drying 

procedures for textile 

testing 

/ 

Текстилни 

производи/ 

Textile products 

П/P 

8 EN 12127:1997 

Текстил-Tкаенини-Дел 

2: Определување маса 

на единица површина 

на мали примероци 

 

Textiles - Fabrics – Part 

2: Determination of mass 

per unit area using small 

samples 

 

 

Текстилни 

производи/ 

Textile products 

П/P 

9 ISO 7211-2: 1984 

Текстил-Ткаенини- 

Конструкција-Метод на 

анализа- Дел 2: 

Определување број 

жици на единица 

должина 

 

Textiles - Woven fabrics 

- Construction - Methods 

of analysis - Part 2: 

Determination of number 

of threads per unit length 

(0÷10) cm 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products-

woven fabrics 

П/P 

10 MKS EN 14971:2011 

Текстил – Плетенини – 

Определување на број 

на котелци по единица 

должина и единица 

површина 

 

Textiles - Knitted fabrics 

- Determination of 

number of stitches per 

unit length and unit area 

(0÷10) cm 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products-

woven fabrics 

П/P 

11  ISO 12945-2:2000  

Текстил: Определување 

на склоност на 

ткаенина на 

развласување на 

површината и на 

пилинг - Дел 2: 

Модификуван метод на 

Martindale 

 

Textiles - Determination 

of fabric propensity to 

surface fuzzing and to 

pilling -- Part 2: 

Modified Martindale 

1- 5 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products 

П/P 
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method 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS EN ISO 12947 

 

 

 

 

 

  

 

Текстил- 

Определување на 

отпорноста на абразија 

на ткаенините со метод 

на Martindale 

Textile - Determination 

of the abrasion 

resistance of fabrics by 

the Martindale method 

 

- Дел 2:1999 

Определување на 

кинење на примерокот  

- Part 2: 1999 

Determination of 

specimen breakdown   

 

- Дел 3:1998 

Определување  губење 

на маса  

- Part 3: 1998 

Determination of mass 

loss 

 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products 

П/P 

13 

 

 

 

EN ISO 13934:1999  

 

Текстил - Механички 

својства на ткаенините 

Textiles - Tensile 

properties of fabrics 

 

– Дел 1: Определување 

на максималната сила и 

издолжување при 

максимална сила со 

метод на ленти  

- Part 1:  

Determination of 

maximum force and 

elongation at maximum 

force using the strip 

method 

 

– Дел 2: Определување 

на максималната сила 

со метод на преклопена 

лента (grab)  

- Part 2: Determination 

of maximum force using 

the grab method 

≤5000N 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products 

П/P 

 

14 
EN ISO 13935:1999 

 

Текстил - Механички 

својства на шевот на 

ткаенините и готови 

производи од текстил 

Textiles - Seam tensile 

properties of fabrics and 

made-up textile articles  

 

– Дел 1: Определување 

на максималната сила 

≤5000N 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products 

П/P 
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на пукање на шевот со 

метод на ленти  

- Part 1: Determination 

of maximum force to 

seam rupture using the 

strip method 

 

– Дел 2: Определување 

на максималната сила 

на пукање на шевот со 

метод на преклопена 

лента (grab) 

 -Part 2: Determination 

of maximum force to 

seam rupture using the 

grab method 

15 

 

 

BS EN ISO 13936-1:2004 

 

Текстил – 

Определување на 

отпорност на лизгање 

на предивото во шевот 

на ткаенината  

Textiles - Determination 

of the slippage resistance 

of yarns at a seam in 

woven fabrics  

 

– Дел 1:Метод со 

отворање на фиксен 

шев  

Part 1: Fixed seam 

opening method 

(0÷200) N 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products - 

woven fabrics 

П/P 

16 BS EN ISO 13937-1:2000 

Текстил – Јачина на 

цепење на ткаенини 

Дел 1: Определување 

на јачина на цепење на 

ткаенини со користење 

балистичко клатно 

(Elemendorf) 

 

Textiles - Tear properties 

of fabrics – 

Part 1: Determination of 

tear force using ballistic 

pendulum method 

(Elmendorf) 

(1600-51200)  mN 

Текстилни 

производи - 

ткаенини/ 

Textile products - 

woven fabrics 

П/P 

17 BS EN ISO 9237:1995 

Текстил - 

Определување на 

пропустливост на 

воздух на ткаенините 

  

Textiles -Determination 

of the permeability of 

fabrics to air 

(1 – 10,000) mm/s  

Текстилни 

производи -  

Textile products 

П/P 

18 
 

MKS EN 13402-3:2017 

Означување на 

големини на облека - 

Дел 3: Телесни мери и 

интервали 

 

Size designation of 

 

Текстилни 

производи -  

Textile products 
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clothes - Part 3: Size 

labelling based on body 

measurements and 

intervals  

19 EN 22313: 1992 

Текстилни ткаенини- 

Определување 

способност на враќање 

во првобитна состојба 

од превиткување на 

хоризонтално здиплен 

примерок, со мерење на 

агол на поврат 

 

Textile fabrics - 

Determination of the 

recovery from creasing 

of a horizontally folded 

specimen by measuring 

the angle of recovery 

≤ 180º 

Текстилни 

производи -  

Textile products 

 

20 BS EN 24920: 1992   

Текстил- 

Определување 

отпорност на 

површинско 

навлажнување на 

ткаенината (спреј тест) 

 

Textile-Determination of 

resistance to surface 

wetting (spray test) of 

fabrics 

ISO 1 (AATCC50) - ISO 

5 (AATCC 100) 

Текстилни 

производи -  

Textile products 

 

 

 

 

          Наташа Несторовска-Спасовска 

                                                                                           Natasha Nestorovska Spasovska 

 

     В.д Директор 

 Acting Director 

                           

 


