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Прилог кон сертификатот за акредитација на 

лабораторија за тестирање 

Annex to the Accreditation Certificate of  

Testing Laboratory 

Бр. ЛТ-073 / No. LT-073 
 

   

Датум: 01.10.2021                                          Го заменува прилогот од 07.10.2020 

Date:    01.10.2021                                          Replaces the annex from 07.10.2020 
 

1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

 

Accredited body 

 

Друштво за едукација, тренинг и 

истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје, 

Лабораторија за тестирање на возила и 

составни делови 

 

Company for education, training and research 

AM CERT DOOEL Skopje, Laboratory for 

testing vehicles and components  

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Location 

 

 

 

СТАНДАРД 

 

Standard 

 

Бул. Борис Трајковски  202 б, 1000 Скопје 

 

Bul. Boris Trajkovski 202 b, 1000 Skopje 

 

 

 

MКС EN ISO/IEC 17025 : 2018 

 

MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018 

 

 

 

4. 

 

 

 

КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА 

AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

A short description of the accreditation 

scope 

 

 

 

Тестирање на возила и составни делови 

 

 

 

 

 

Testing of vehicles and components  
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

Подрачје на тестирање (класификација според ИАРСМ Правилникот Р 15):  
2.2. Класификација по тип на производи/материјали за тестирање - 15. Возила  

Field of testing (classification according to IARNM Regulation R15):  
2.2 Classification according to types of products/materials for testing - 15. Vehicles 

 

          √ фиксен опсег 

             (fixed scope) 

 

 флексибилен опсег 

    (flexible scope) 

 

 фиксен / флексибилен опсег 

     (fixed/flexible scope) 

Напомена: Со 

„*“ се 

обележува 

флексибилниот 

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) 

Матери

јали 

односно  

произв

оди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material

s 

/Product

s 

ч 

е 

с 

т 

о 

т 

а 

 

 

 

 

 

 

 

f 

r 

e 

q 

u 

e 

n 

c 

y 

 

1. TSV148 

Tестирање на маси и димензии 
од О1 категорија согласно 

TSV 148 
 

Testing of masses and 

dimensions of vehicles of O1 

category according to TSV 148 

 

Во лабораторија, 

подрачје и неодреденост 

при мерење на маса 

/Range and uncertainty for 

measuring mass in the 

Laboratory: 

 

(5 ÷ 100) kg ± 1kg 

 

(100 ÷10.000) kg ± 9 kg 

 

Возила П /Р 
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На терен, подрачје и 

неодреденост при мерење 

на маса / Range and 

uncertainty for measuring 

mass оn-site: 

 

(5 ÷ 100) kg ± 1kg 

 

(100 ÷10.000) kg ± 9 kg 

 

Во лабораторија, 

подрачје и неодреденост 

при мерење на 

димензии / Range and 

uncertainty for measuring 

dimensions in the 

Laboratory: 

 

(0 ÷ 20.000) mm  ± 7% 

 

На терен, подрачје и 

неодреденост при 

мерење на димензии / 

Range and uncertainty for 

measuring dimensions оn-

site: 
 

(0 ÷ 20.000) mm  ± 7% 

 

2.  TSV 150 

Тестирање на компоненти 

кои се користат за 

прицврстување на спојна 

топка и држачот за влечење 

во согласност со TSV 150 

 

Testing of components that are 

used to fasten the coupling ball 

and tawing device in 

accordance to TSV 150 

 

Во лабораторија, 

подрачје и неодреденост 

/Range and uncertainty for 

measurements in the 

Laboratory: 

 

(0 ÷ 150) mm  ± 0,12 mm 

(150 ÷ 1000) mm  ± 0,1 mm 

 

На терен, подрачје и 

неодреденост / Range and 

uncertainty of 

measurement оn-site: 

 

(0 ÷ 150) mm  ± 0,12 mm 

(150 ÷ 1000) mm  ± 0,1 mm 

 

Ком-

поненти 

на возила 

П /Р 

 

 
      

   м-р Слободен Чокревски 

                           MSc Sloboden Chokrevski 

 

Директор 

Director  


