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1. ЦЕЛ 

 

Овој документ ги одредува правилата за користење на сертификациониот знак на МКД 

СЕРТИФИКАТ (СТСУ во АМ ЦЕРТ). Правилата се однесуваат на неговата правилна употреба, 

со цел сертификациониот знак да нуди доверба на пазарот дека корисниците на знакот 

одговараат на критериумите за сертификација. Повикувањето на сертификација во текст 

се смета за еквивалентна на користењето на сертификациониот знак на МКД СЕРТИФИКАТ 

(СТСУ во АМ ЦЕРТ). 

Сертификациониот е знак припаѓа и се издава од Сертификационото тело на системи за 

управување (СТСТ) МКД СЕРТИФИКАТ во АМ ЦЕРТ. Сертификациониот знак покажува дека 

системот за менаџмент со квалитет ги  исполнува барањата на стандардот ISO 9001. 

 

 

2. ОПСЕГ 

 

Ова упатство се применува за сертификација на СМК за стандардот ISO 9001 и е доставено 

до сите вработени вклучени во проверка и одобрување и поврзани активности и 

процедури. 

 

 

3. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ 

 

Контролата на правилата за користење на сертификациониот знак на СТСУ се спроведува 

преку задолжување од страна на Раководителот на СТСУ, Претставникот на раководството. 

Според редоследот на постапките и упатствата за процесот на сертификација, вработените 

на СТСУ се исто должни да вршат мониторинг за почитување на горенаведените правила. 

 

 

4. ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЕРТИФИКАЦИОНИОТ ЗНАК 

 

Клиентите на МКД СЕРТИФИКАТ (СТСУ во АМ ЦЕРТ) кои поседуваат сертификат издаден од 

МКД СЕРТИФИКАТ можат да го користат сертификациониот знак за ISO 9001, дополнет со 

единствен сертификационен број. 

 

Клиентите на МКД СЕРТИФИКАТ можат да користат сертификационен знаци на МКД 

СЕРТИФИКАТ на документи под услов овие документи да се однесуваат на активности 

сертифицирани од СТСУ. 

 

Сертифицираните компании можат да ги користат сертификациониот знак на СТСУ, во: 

 Областа на услугите - на писма, кореспонденција, понуди, извештаи, брошури, 

придружни писма, промотивни материјали, кои се однесуваат на сертифицирани 

активности; 

 Производната област - на писма, кореспонденција, понуди, извештаи, брошури, 

придружни писма, промотивни материјали, кои се однесуваат на сертифицираните 

активности. 

 

Сертификациониот знак можат да се користи и на упатства за употреба, фактури, 

информации за испорака, гаранции, изложбени штандови, но ставени до името на 

организацијата, а не на производот. 
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Употребениот сертификациониот знак не треба да биде позабележителен од сопственото 

лого на фирмата барател. 

 

Употребата само на логото на МКД СЕРТИФИКАТ е недозволено за клиентите. 

 

Само сертифицирани клиенти имаат право да користат сертификационен знак, но им се 

забранува да прават промени во изгледот, бојата или називот на стандардот. 

Сертифицираниот клиент има право да го додаде само доставениот сертификационен број 

од МКД СЕРТИФИКАТ. 

 

Сертификациониот знак не треба да се користи на производот или на начин кој може да 

биде разбран како демонстрирање на соодветност на производот, ако е сертифициран само 

системот за менаџирање со квалитет на барателот (добавувачот). Употребата на знаците 

на производи имплицира сертификација на производи и нејзината амбалажа.Тоа може да 

ги збуни купувачите (корисниците). 

 

Дозволено е употребата на сертификационен знак на МКД СЕРТИФИКАТ на визит карти на 

вработените на сертифицираната организација. 

 

Користење на сертификациониот знак за означување дека производот е произведен во 

организација со сертифициран систем за менаџмент со квалитет според соодветниот 

стандард се овозможува во следните случаи: 

 врз производ со јасна изјава - На пример: Овој производ е произведен во MKД 

СЕРТИФИКАТ, чиј систем за менаџирање со квалитетот е сертифициран и e во 

согласност со ISO 9001"; 

 врз проспекти, писма, календари и други рекламни цели на таков начин што нема 

да наштети на МКД СЕРТИФИКАТ, како и да не се прават никакви изјави и 

декларации во однос на својата сертификација, кои СТСУ може да ги смета за 

погрешни и неправедни. 

 

Сертификациониот знак не може да биде доставен или обезбедени за користење на 

потрошувачи, доставувачи или трети лица, кои не се дел од клиентот. Сертификациониот 

знак може да се користат само од страна на клиентот и во согласност со областа на 

примена на сертификацијата. 

 

Сертификациониот знак е поврзан единствено со сертификационите услуги и не е поврзан 

со други услуги како тестирање и / или обука. Сертификационото тело не дозволува 

поставување на Сертификациониот знак и на протоколи на лаборатории за тестирање, 

калибрација или за контрола. 

 

МКД СЕРТИФИКАТ им обезбедува на своите клиенти сертификациониот знак да одговара 

на бараната сертификација. Сертификацискиониот знак се доставува и во електронска 

форма. 

 

Кога се повикува на сертификација без употреба на сертификационен знак, фирмата 

барател треба да го вклучи најмалку регистарскиот број на сертификатот. 

 

Барател, кој е сертифициран само за дел од своите активности, може да ги користи 

сертификациониот  знак, под услов дека не создава забуна за кој дел од активностите е 

издаден сертификатот. 

 

Кога фирмата барател е распределена на неколку локации, меѓу кои за најмалку една не 

била обезбедена сертификација, само локациите, чија активност е вклучена во опсегот на 

сертификатот може да ги користи сертификациониот знак. Кога се издава општ документ, 

овој документ треба експлицитно да ги декларира сертифицираните локации. 

 

Кога филијала која припаѓа на група организации е сертифицирана (пр., Ltd, која е дел од 
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холдинг со повеќе вакви ДОО) само филијалата ќе го користи сертификациониот знак. Кога 

се издава општ документ, овој документ треба експлицитно да ја декларира 

сертифицираната филијала. 

 

Овие правила важат исто така и за употреба на сертификационен знак на електронски 

документи (на пример Интернет страници). 

 

Изглед на сертификационен знак: 

 

   

  

   


