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Прилог кон сертификатот за акредитација на 

инспекциско тело 

Annex to the Accreditation Certificate of 

Inspection Body 

Бр. ИТ-025 / No. IB-025 
 

 
 

Датум : 14.03.2022        Го заменува прилогот од: 21.06.2019 

Date : 14.03.2022      Replaces annex dated:        21.06.2019 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

Accredited body 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

 

Location 

 

 

ЕУРОМАК – КОНТРОЛ  

Оддел Инспекција  

 

EUROMAK – KONTROL  

Inspection Section  

 

 

ул. Стогово бр. 13А,  

1000 Скопје  

 

Stogovo Str. No. 13A,  

1000 Skopje 

3. СТАНДАРД 

 

Standard 

 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип A 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type A 

4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА 

AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

A short description of the accreditation scope 

 

 

 

 

 

 

Квалитативна и квантитативна инспекција 

на прехранбени производи, квалитативна и 

квантитативна инспекција на течни горива, 

квалитативна и квантитативна инспекција 

на текстилни производи, технички преглед 

и периодични испитувања на 

нисконапонски електрични инсталации, 

системи за заземјување и системи за 

громобранска заштита. 

Qualitative and quantitative inspection of food 

products, qualitative and quantitative 

inspection of liquid fuels, qualitative and 

quantitative inspection of textile products, 

technical examination and periodical 

inspection of low voltage electrical 

installations, grounding system and lightning 

protection systems. 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

 
Бр. 

 

 

 

 

 

 

No 

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) 

Инспекциски методи 

 

 

 

 

Inspection Methods 

 

Легислатива на која се 

реферираат методите 

 

 

 

Legislation which refers  to 

the methods 

1. 

Прехранбени 

производи  

Mасла од 

растително потекло  

 

Инспекција на 

квалитет и квантитет 

на масла од 

растително потекло   

  

Интерна постапка: 

Постапка за инспекција  

П 7.1/1 

 

Internal procedure:  

Procedure for inspection 

 P 7.1/1 

 

У 7.1/1 Упатство за 

мострирање на масло од 

растително и животинско 
потекло од резервоари, 

цистерни, буриња и др. 

aмбалажа/  МКС EN ISO 

5555:2010 и Анекс А1 

2014 

Мострирање на масти и 

масла од растително и 

животинско потекло 

 

U 7.1/1 Instructions for 

sampling vegetable and 

animal oil from reservoirs, 
tanks, barrels,  and other 

packaging/ МКС EN ISO 

5555:2010 and  Anex A1 

2014 Animal and vegetable 

fats and oils -Sampling  

Правилник за барањата во 

однос на квалитетот на 

растителните масла за 

јадење и масти од 

растително потекло, на 

маргаринот, мајонезот и на 

нив сродни производи 

(Сл. Весник бр.  127/12). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book  of conditions of 

requirements in terms of 

quality edible vegetable oils 
and vegetable fats, 

margarine, mayonnaise and 

other similar products 

(Official gazette no. 127/12) 

2. 

Прехранбени 

производи  

Жита 

 

 

 

Инспекција на 

квалитет и квантитет 

на жита   

  

Интерна постапка: 

Постапка за инспекција 

П 7.1/1 

 

Intenal procedure: 

Procedure for inspection 

 P 7.1/1 
 

 

 

Интерна постапка:  

Постапка за мострирање 

на зрнести производи  

П 7.1/5 

 

Intenal procedure: 

Sampling from cereal 

products P 7.1/5  

  

Правилник за начинот на 

земање примероци и 

методите за анализа и 

суперанализа на жита и 

ориз (Сл. Весник на РМ бр. 

94/2011) 

 
Regulation on sampling and 

analysis methods and super 

analysis of cereals and rice 

(Official Gazette of RM no. 

94/2011) 

Правилник за минимални 

услови за квалитет, 

својства и класирање на 

житата и оризот (Сл. 

Весник на Р.М  бр.104/11) 

 

Book of regulation for 
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minimum quality 

requirements, properties, 

classification of cereals and 

rice  (Official gazette no. 

104/11)  

3. 

Прехранбени 

производи 
Производи од 

овошје и зеленчук 

 

Инспекција на 

квалитет и квантитет 
на производи  од 

овошје и зеленчук    

  

Интерна постапка: 

Постапка за инспекција   
П 7.1/1 

 

Internal procedure: 

Procedure for inspection  

P 7.1/1  

 

 

Интерна постапка: 

Упатство за мострирање 

на производи од овошје и 

зеленчук У 7.1/3 

 
 

Internal procedure: 

Instruction for sampling of 

fruit and vegetables 

products U 7.1/3 

 

  

  

Правилник за начините на 

земањетo мостри од храна  
(Сл.Весник бр. 78/08) 

 

Book of regulation for  

methods of taking food 

samples 

(Official Gazette No. 78/08) 

 

Правилник за барањата во 

однос на квалитетот на 

преработени 

производи од овошје и 

зеленчук како и печурки и 
нивни преработки  

(Сл. Весник бр.69/14) 

 

Regulation on  requirements 

regarding quality of 

processed fruit and 

vegetable products and  

mushrooms and their 

products (Official gazette no. 

69/14) 

 
Правилник за посебните 

барања за безбедност на 

овошните сокови и 

одредени слични 

производи (Сл.Весник на 

РМ бр.51/13) 

 

Book of regulation on 

special safety requirements 

for fruit juices and certain 

similar products (Official 
gazette no.51/13) 

 

Правилник за посебните 

барања за безбедност на 

овошните џемови, желеа, 

мармалади и засладено 

пире од костени 

(Сл.Весник на Р.М бр.3/07) 

 

Book of regulation on 

special safety requirements 

jellies, marmalades and 
sweetened puree of chestnuts 

(Official gazette no.3/07)  
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4. 

Течни горива  

 

Квалитативна и 

квантитавна 

инспекција на течни 

горива   

  

Интерна постапка:  

Постапка за квалитативна 

и квантитативна 

инспекција на течни 

горива П 7.1/7 со 

мострирање на течни 
горива од резервоари 

 

Internal procedures: 

Procedure for qualitative 

and quantitative inspection 

of liquid fuels  P 7.1/7 with 

sampling liquid fuels from 

tanks 

 

ASTM D7777 – 13 

Стандардна тест метода за 

определување густина 
релативна густина или 

API тежина на течни 

нафтени деривати со 

пренослив дигитален 

дензиметар 

 

ASTM D7777 – 13 

Standard Test Method for 

Density, Relative Density, 

or API Gravity of Liquid 

Petroleum 
by Portable Digital Density 

Meter 

 

Интерна постапка: 

Постапка  за инспекција 

на квантитет на горива 

при прием на бензиска 

станица П 7.1/3 

 

Internal procedures: 

Liquid fuels products 
reception procedures  

P 7.1/3  

MKС EN ISO 14275:2015 

Автомобилски горива – 

оцена на квалитет на 

бензинско и дизел гориво 

земање на примероци од 

уреди за гориво во 

малопродажба и од уреди 

за издавање на гориво од 

комерцијални места  

 
 

MKС EN ISO 14275: 2015 

Automotive fuels – 

Assesment of petrol and 

diesel fuel quality – 

Sampling from detoil site 

pumps and dispensers 

Правилник за квалитетот 

на течните горива (Сл. 

Весник на РМ бр.88/07); 

 

 

 
Book of regulations for 

quality of  liquid fuels 

(Official gazette of RM no. 

88/07) 

 

 

 

Правилник за изменување 

на Правилникот за 

квалитетот на течните 

горива (Сл. Весник на РМ 

бр.91/07, 97/07, 105/07, 
157/07, 15/08, 78/08, 

156/08, 81/09) 

 

Book of regulations for 

changes for quality of  liquid 

fuels (Official gazette of RM 

no. 91/07, 97/07, 105/07, 

157/07, 15/08, 78/08, 

156/08, 81/09)  
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МКС ЕН ИСО 3170:2006 

Земање на мостри од 

складишта и цистерни за 

превоз на горива 

мануелно мострирање 

 
MKС EN ISO 3170:2006 

Petroleum liquids -Manual 

sampling  

 

Постапка за квалитативна 

и квантитативна 

инспекција на течни 

горива при прием на 

гориво од цистерна П 

7.1/9 

 

Internal procedures: 
Procedure for qualitative 

and quantitative inspection 

of liquid fuels  – reciving 

procedure from tanks P 

7.1/9 

5. 

Текстилни 

производи  

 

Инспекција на 

квалитет и квантитет 

на текстилни 

производи   

  

Интерна постапка: 

Постапка за квалитативна 

и квантитативна 

инспекција на текстилни 

производи П 7.1/8 

 

Internal procedures: 
Procedure for qualitative 

and quantitative inspection 

of textile products P 7.1/8 

 

Постапка за визуелна 

инспекција на текстилни 

производи  П 7.1/6 

 

Procedure for visual 

inspection of textiles 

products  P 7.1/6  
 

MKС ЕН ИСО 3758:2012 

Текстил – Код на симболи 

кои се применуваат на 

етикетата  

 

MKC EN ISO 3758:2012 

Textileles – Care labeling 

code using 

МКС ЕН 13402-1: 2008 

Дел 1:  Термини, 

дефиниции и постапка за 
мерење на телесни мери  

 

 

MKС EN 13402-1: 2008 

Size designation of clothes – 

Part 1: Terms, definitions 
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and body measurement 

procedure  

 

МКС ЕН 13402 2:2008  

Означување големина на 

облека – Дел 2:Примарни 
и секударни димензии  

 

MKС EN 13402 2:2008  

Size designation of clothes – 

Part 2: Primary and 

secondary dimensions    

 

МКС ЕН 13402 -3: 2017 

Означување на големини 

на облека – Дел 3: Мери и 

интервали 

 
 MKС EN 13402 -3: 2017 

Size designation of clothes – 

Part 3: Measurements and 

intervals 

 

МКС ЕН 1773:2007 

Текстил ( Ткаенини – 

Определување ширина и 

должина)-Со исклучување 

на точка 7-Атмосфера за, 

кондиционирање, 
тестирање и релаксација 

 

MKС EN 1773:2007 

Textiles – Fabrics – 

Determination of width and 

length- By excluding from 

point 7-Atmosphere for 

conditioning, testing and 

relaxation  

 

Интерна постапка: 
П 7.1/4 Постапка за 

мострирање текстил  

 

Intenal procedure: 

Textile sampling procedure P 

7.1/4 

6. 

Системи за 

заштитно 

заземјување 

 

Технички прегледи 

и периодични 

испитувања  

  

У 7.1/5 – Упатство за 

технички прегледи и 

периодични испитувања 

на отпорот на заштитно 

заземјување 

 

U 7.1/5– Working guide for 
technical inspection and 

periodic testing of system 

grounding 
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7.  

Нисконапонски 

електрични 

инсталации  

 

Технички преглед и 

периодични 

испитувања  

 

 

 
 

У 7.1/7 - Упатство за 

технички преглед и 

периодични испитувања 

на нисконапонски 

електрични инсталации: 

- Исправност на 
уреди за 

диференцијална 

струјјна заштита 

- Услови за 

заштита со 

автоматско 

исклучување на 

напојување со 

мерење на 

отпорност на 

коло на грешка 

 
U 7.1 / 7 - Manual for 

technical inspection and 

periodic tests of low voltage 

electrical installations: 

- Correctness of devices for 

differential current 

protection 

- Conditions for protection 

with automatic power off by 

measuring the resistance of 

the fault circuit 

 

8. 

Системи за 
громобранска 

заштита  

 

Технички преглед и 
периодични 

испитувања  

 

 

 

 

У   7.1/6 – Упатство за 
технички преглед и 

периодични испитувања 

на  отпор на 

распростирање на 

громобранска инсталација 

 

U 7.1 / 6 - Manual for 

technical inspection and 

periodic tests of resistance 

to spread of lightning 

protection installation 
 

Правилник за 
македонските стандарди за 

заштита на објектите од 

атмосферски празнења 

(Сл. Весник бр. 101/2000) 

 

 

 

Book of  regulations for  

national standards for the 

protection of buildings from 

atmospheric discharges 
(Official Gazette no. 

101/2000)  

   

 

 

М-р Слободен Чокревски 

Msc. Sloboden Chokrevski 
 

 

Директор 

 Director  

 

 

 

 


