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ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА 
Службен весник на РМ, бр. 88 од 16.07.2008 година 

 
 
 
 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат надлежноста и организацијата на Државната 
техничката инспекција, начинот на вршење на техничката инспекција при 
користење на техничката опрема и условите кои треба да ги исполнуваат 
независните правни лица за вршење на технички прегледи и периодични 
испитувања, како и начинот на пропишување на техничките прописи за техничка 
опрема. 
 

Член 2 
Значење на изразите во овој закон: 
1. “Tехничка опрема“ се уредите, машините и инсталациите кои подлежат на 
техничка инспекција, согласно со овој закон, а се наменети како средства за 
вршење на дејност или како техничка опрема за општа употреба; 
2. “Производител“ е физичко или правно лице регистрирано за вршење на дејност 
во Централниот регистар на Република Македонија кое врши проектирање, 
конструирање, производство, вградување, или составување сложени инсталации, 
пуштање на пазар, репарирање или значителна промена, а во одредени случаи, 
става ознака за сообразност и изготвува изјава за сообразност; 
3. “Користење“ е која било активност поврзана за техничката опрема, која се 
однесува и на: техничка инспекција, пуштање во работа, исклучување од работа, 
приспособување, програмирање, одржување, сервисирање, проверка, сигурносни 
мерки во случај на откажување, пренамена, отстранување, како и транспорт; 
4. “Корисник на техничката опрема“ е физичко или правно лице кое е сопственик 
на опремата или зема под наем опрема за вршење на сопствена дејност, или се 
јавува како работодавач со техничката опрема (во натамошниот текст: корисник); 
5. “Тип на производ“ е производ за кој се обезбедува сертификат за тип согласно 
со прописите за безбедност на производите; 
6. „Ставање во употреба“ е постапка со која се одобрува користење на 
техничката опрема; 
7. „Техничка инспекција“ е вршење на инспекциски надзор и технички преглед и 
периодични испитувања; 
8. „Значителна промена на техничката опрема“ е секоја активност која влијае на 
нејзината безбедност. За значителна промена се смета и секое сервисирање, 
одржување или поправка кои влијаат на безбедноста на техничката опрема и 
9. „Независно правно лице“ е правно лице кое своите работи ги врши независно и 
непристрасно во однос на заинтересираните страни. 
 

Член 3 
Работите на инспекцискиот надзoр на техничка опрема ги врши Државниот 
инспекторат за техничка инспекција (во натамошниот текст: Инспекторатот), како 
орган во состав на министерството надлежно за работите од областа на 
економијата (во натамошниот текст: министерство). 
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Член 4 
Работите на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема ги 
вршат независни правни лица за технички прегледи и периодични испитувања 
(во натамошниот текст: независно правно лице). 
 

II. Надлежност на Инспекторатот 
 

Член 5 
Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и техничките 
прописи при користење на техничката опрема во следниве области: 
- опрема под притисок, 
- лифтови, жичари, дигалки и транспортери, 
- производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера, 
- електроенергетски постројки, електрични производи и уреди и 
- експлоатација на минерални суровини. 
Инспекторатот врши инспекциски надзор и над примената на законите и другите 
прописи при вршењето на геолошките истражувања и експлоатацијата на 
минералните суровини согласно со Закон за минералните суровини. 
 

Член 6 
Инспекторатот води евиденција на независните правни лица кои ги исполнуваат 
условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања определени 
со овој закон и истата ја објавува на својата веб страница. 
 

Член 7 
Инспекторатот донесува решение за ставање во употреба како техничка опрема 
за производите кои се произведуваат во Република Македонија, како и за 
техничката опрема која не е произведена во Република Македонија и истото го 
евидентира во соодветна евиденција според областа на која припаѓа, согласно со 
членот 5 став 1 на овој закон. 
Секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, 
производителот е должен да го пријави до Инспекторатот кој истиот го 
евидентира во соодветната евиденција според областа на која припаѓа, согласно 
со членот 5 став 1 на овој закон. 
Инспекторатот води евиденција за техничките прегледи и периодичните 
испитувања на техничката опрема за која донесува решение за ставање во 
употреба, како и за настанатите несреќи, хаварии или штети предизвикани од 
техничката опрема. 
 

Член 8 
Формата и содржината на образецот на евиденциите од членовите 6 и 7 на овој 
закон, како и начинот на нивното водење ги пропишува министерот за економија. 
 

III. Организација на Инспекторатот 
 

Член 9 
Инспекторатот работите од својата надлежност ги врши преку: 
- директор на Инспекторатот (во натамошниот текст: директор), 
- државни инспектори за опрема под притисок, 
- државни инспектори за лифтови, жичари, дигалки и транспортери, 
- државни инспектори за производи и постројки наменети за работа во 
експлозивна атмосфера, 

- државни инспектори за електроенергетски постројки, електрични производи и 
уреди, 
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- државни инспектори за опрема, производи и постројки наменети за користење 
при експлоатација на минерални суровини, 

- државни инспектори за геологија и рударство (во натамошниот текст државни 
инспектори) и 

- други вработени во Инспекторатот. 
За вршење на определени стручни, административни и помошни работи од 
надлежност на Инспекторатот се формираат соодветни внатрешни организациони 
облици. 
Внатрешната организација на Инспекторатот поблиску ја утврдува министерот за 
економија на предлог на директорот. 
 

Член 10 
Со работите на Инспекторатот раководи директор кој го именува и разрешува 
Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за економија. 
За директор на Инспекторатот може да се назначи лице кое има високо 
образование од областа на машинството, електротехниката или друга соодветна 
област поврзана со надлежностите од членот 5 на овој закон и најмалку шест 
години работно искуство во областа. 
 

Член 11 
Директорот ги раководи, организира, координира и насочува работите на 
Инспекторатот. 
Директорот определува раководен државен службеник кој во негово отсуство го 
заменува и го води тековното работење на Инспекторатот. 
Директорот презема мерки и се грижи за стручно оспособување и усовршување 
на државните инспектори од членот 9 на овој закон. 

 
Член 12 

Државен инспектор за опрема под притисок може да биде лице кое има високо 
образование од областа на машинството и најмалку три години работно искуство 
во струката. 
Државен инспектор за лифтови, жичари, дигалки и транспортери може да биде 
лице кое има високо образование од областа на машинството или 
електротехниката и најмалку три години работно искуство во струката. 
Државен инспектор за производи и постројки наменети за работа во експлозивна 
атмосфера може да биде лице кое има високо образование од областа на 
хемиското инженерство, физиката или технологијата и најмалку три години 
работно искуство во струката. 
Државен инспектор за електроенергетски постројки, електрични производи и 
уреди може да биде лице кое има високо образование од областа на 
електротехниката и најмалку три години работно искуство во струката. 
Државен инспектор за опрема, производи и постројки наменети за користење при 
експлоатација на минерални суровини може да биде лице кое има високо 
образование од областа на рударството, машинството или електротехниката и 
најмалку три години работно искуство во струката. 
Државен инспектор за геологија и рударство може да биде лице кое има високо 
образование од областа на рударството и геологијата и најмалку три години 
работно искуство во струката. 
 

Член 13 
Инспекторатот ги извршува работите согласно со годишната програма за работа. 
Во случај на ризик по животот и здравјето на луѓето и во ситуации кои бараат 
итна интервенција на државните органи, Инспекторатот може да презема 
инспекциски надзор надвор од годишната програма за работа. 
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Годишната програма за работа од ставот 1 на овој член ја донесува директорот и 
ја доставува до министерот за економија. 
Директорот подготвува годишен извештај за работата на Инспекторатот за 
претходната година и го поднесува преку министерството до Владата на 
Република Македонија на усвојување, најдоцна до крајот на јануари во тековната 
година и го објавува на својата веб страница. 
 

Член 14 
Државниот инспектор самостојно ги врши работите на инспекцискиот надзор и 
презема мерки за кои е овластен со овој и друг закон. 
Државниот инспектор работите на инспекцискиот надзор ги врши во согласност со 
годишната програма за работа или по налог на директорот, во случаите 
определени со членот 13 став 2 на овој закон. 
 

Член 15 
Државниот инспектор не смее да врши или да присуствува на инспекциски надзор 
над контролираниот субјект, ако тој или член на неговото семејство е сопственик 
или сосопственик, член на орган на управување или надзорен орган или каде што 
тој или член на неговото семејство има личен интерес. 
Како член на семејство на државниот инспектор од ставот 1 на овој член, во 
смисла на овој закон, се смета лице кое со него е во крвно сродство во права 
линија, како и неговиот брачен другар. 
Дејствијата преземени спротивно на ставот 1 од овој член се ништовни и се 
сметаат за потешка повреда на службената должност. 
 

Член 16 
Овластувањето за вршење на инспекциски надзор државниот инспектор го 
докажува со службена легитимација. 
Државниот инспектор е должен при вршењето на инспекцискиот надзор, да ја 
покаже службената легитимација, а на барање на контролираниот субјект, да му 
дозволи да ја разгледа. 
Формата и содржината на образецот на службената легитимацијата, како и 
начинот на издавање и одземање на службената легитимација од ставот 1 на овој 
член ја пропишува министерот за економија. 
 

Член 17 
Државните инспектори го вршат инспекцискиот надзор ефикасно, ефективно и 
транспарентно, притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес и до степен 
колку е тоа можно за заштита на интересот на контролираниот субјект. 
 

Член 18 
Правните и физичките лица можат да поднесат пријави до Инспекторатот во врска 
со инспекцискиот надзор извршен од страна на државните инспектори. 
 

IV. Начин на пропишување на технички прописи 
за техничка опрема 

 
Член 19 

Министерот за економија, односно министерот во чија надлежност, утврдена со 
закон, се работите поврзани со користење на соодветната техничка опрема, 
донесува технички прописи за областите од членот 5 став 1 на овој член кои 
особено содржат: 
1) определување на техничката опрема која е предмет на техничкиот преглед и 
периодични испитувања; 
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2) определување на активностите и временскиот распоред на технички преглед и 
периодични испитувања; 
3) начин и постапка на вршење на техничките прегледи и периодичните 
испитувања; 
4) поблиски услови кои треба да ги исполнат независните правни лица; 
5) начин и постапка за ставање во употреба на техничката опрема и 
6) вид на документи кои ја следат техничката опрема при ставање во употреба и 
при користење. 
 

V. Условите што треба да ги исполнуваат независните правни лица 
 

1. Добивање на решение за исполнетост на условите за вршење на 
технички прегледи и периодични испитувања 

 
Член 20 

Технички прегледи и периодични испитувања може да врши само правно лице со 
седиште во Република Македонија кое е регистрирано во трговскиот регистар кој 
се води во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на една 
или повеќе дејности од областите утврдени во членот 5 став 1 на овој закон како 
приоритетна и кое има добиено решение за исполнетост на условите за вршење 
на технички прегледи и периодични испитувања. 
Решението за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и 
периодични испитувања од ставот 1 на овој член го донесува министерот за 
економија. 
 

Член 21 
За утврдување на компетентноста, правното лице е должно да спроведе постапка 
за акредитација во Република Македонија, согласно со прописите за 
акредитација. 
По стекнувањето со сертификат за акредитација, правното лице поднесува 
барање за утврдување на исполнетост на условите за вршење на технички 
преглед и периодични испитувања до Инспекторатот. Во барањето се наведува за 
која од областите од членот 5 став 1 на овој закон правното лице бара да му се 
издаде решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и 
периодични испитувања. 
Кон барањето од ставот 2 на овој член правното лице е должно да достави: 
1) решение за упис во трговскиот регистар; 
2) доказ дека има склучено договор за осигурување од одговорност од штета од 
вршење на работи за технички прегледи и периодични испитување; 
3) доказ дека правното лице не е осудено за кривично дело што го прави 
неподобно за вршење на технички прегледи и периодиочни испитувања не постар 
од шест месеца; 
4) доказ за позитивен бонитет, а за друштвата кои се новоосновани изјава од 
одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеца сметано од денот 
на издавањето на решението за вршење на технички прегледи и периодични 
испитувања, ќе достави доказ за позитивен бонитет; 
5) сертификат за акредитација; 
6) доказ за вработеност на стручниот кадар и 
7) доказ дека не му е изречена забрана за вршење на дејност технички прегледи 
и периодични испитувања издадена од надлежен суд. 
Доколку барањето ги содржи доказите од ставот 3 на овој член Инспекторатот го 
известува министерството за исполнетоста на условите на правното лице за 
вршење на технички прегледи и периодични испитувања, во рок од осум дена од 
денот на приемот на барањето. 
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Доколку барањето не ги содржи доказите од ставот 3 на овој член, Инспекторатот 
го повикува правното лице да го дополни барањето во рок од осум дена од денот 
на приемот на известувањето. 
Доколку правното лице не го дополни барањето со доказите од ставот 3 на овој 
член во утврдениот рок од ставот 4 на овој член, министерот за економија 
донесува решение со кое го одбива барањето на правното лице. 
Врз основа на известувањето од ставот 4 на овој член, министерот за економија 
во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето донесува решение за 
исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични 
испитувања на правното лице. 
Доколку решението за исполнетост на условите вршење на технички преглед и 
периодични испитувања не биде донесено во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето на барањето, се смета дека правното лице ги исполнува условите 
од членовите 23 до 26 на овој закон. 
Доколку правното лице не ги исполнува условите за вршење на технички 
прегледи и периодични испитувања, министерот за економија донесува решение 
со кое го одбива барањето на правното лице. 
Против решението од ставовите 6, 7 и 9 на овој член може да се поведе управен 
спор пред надлежен суд. 

 
Член 22 

Решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и 
периодични испитувања не може да се издаде на правно лице, ако: 
- неговите одговорни лица и неговиот вработен стручен кадар одговорен за 
извршување на операциите од постапките за технички преглед и периодични 
испитувања се проектант, изведувач, снабдувач, производител или корисник на 
техничката опрема, ниту пак овластен претставник на која било од страните, 
- правното лице, неговите одговорни лица и неговиот стручен кадар се вклучени 
директно или како овластени претставници во проектирањето, изведувањето, 
маркетингот, или одржувањето на техничката работна опрема, освен кога се 
работи за размена на технички информации меѓу производителот или корисникот 
и независно правно лице, 
- за неговите одговорни лица е одредена забрана за вршење на дејност додека 
трае забраната утврдена со одлука на судот и 
- во други случаи кога со закон е одредена забрана за вршење на дејност додека 
трае забраната утврдена со одлука на судот. 
 

2. Независни правни лица 
 

Член 23 
Независното правно лице и неговиот стручен кадар се должни да ги вршат 
постапките на технички преглед и периодичните испитувања постојано со 
највисок степен на професионален интегритет и техничка компетентност и да 
бидат ослободени од сите притисоци, особено финансиски, кои можат да влијаат 
врз процената или врз резултатите од технички преглед и периодични 
испитувања, особено од лица или групи лица кои имаат интерес од резултатите 
на технички преглед и периодични испитувања. 
 

Член 24 
Независното правно лице е должно да го обезбеди потребниот стручен кадар за 
да може правилно да ги врши техничките и административните задачи поврзани 
со технички преглед и периодични испитувања. 
 

Член 25 
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Независното правно лице е должно да поседува или да има пристап до опремата 
потребна за технички преглед и периодични испитувања. 
Независното правно лице е должно да има востановено метoдологии и постапки 
за вршење на технички преглед и периодични испитувања. Доколку независното 
правно лице применува специфични метoдологии и постапки, тие треба да бидат 
технички издржани и во согласност со научните и техничките достигнувања. 
 

Член 26 
Независното правно лице е должно да ја гарантира непристрасноста на неговиот 
стручен кадар при вршење на техничките прегледи и периодичните испитувања. 
Независното правно лице е должно секоја година да се осигура од одговорност за 
штета која може да биде предизвикана од вршење на технички прегледи и 
периодични испитувања во висина од најмалку 300.000 евра во денарска 
противвредност според средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата. 
Независното правно лице, неговите одговорни лица и неговиот стручен кадар се 
должни да ја почитуваат професионалната доверливост што се однесува до сите 
информации добиени при извршувањето на задачите според овој закон или друг 
закон поврзан со извршувањето на технички преглед и периодични испитувања. 

 
Член 27 

Независните правни лица се должни постојано да ги исполнуваат условите од 
членовите 23 до 26 на овој закон. 
Ако независното правно лице престане да ги исполнува условите за вршење на 
технички преглед и периодични испитувања, Инспекторатот е должен веднаш да 
го извести министерството, а најдоцна во рок од осум дена од денот на 
престанувањето на условите. Врз основа на известувањето, министерот за 
економија донесува решение со кое се укинува решението за вршење на 
технички прегледи и периодични испитувања. 
Против решението од ставот 2 на овој член може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд. 
 

VI. Начин на вршење на техничка инспекција 
 

1.Техничка инспекција при ставање во употреба 
 

Член 28 
Секој корисник е должен да спроведе постапка за ставање во употреба на 
техничката опрема во согласност со соодветниот технички пропис за вршење на 
технички преглед и периодично испитување. 
 

Член 29 
Техничката опрема може да биде ставена за прв пат во употреба или по 
значителна промена доколку независно правно лице извршило прв технички 
преглед во однос на предвидените услови на користење, и тоа во однос на: 
- монтажа, 
- инсталирање, 
- подесување и 
- безбедност на техничката опрема. 
 

Член 30 
По спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за 
предметната техничка опрема, корисникот до Инспекторатот поднесува барање за 
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ставањe во употреба на техничката опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум 
дена од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опремата. 
Кон барањето од ставот 1 на овој член корисникот е должен да ја достави 
особено и следнава документација: извештај од извршениот преглед на 
техничката опрема од независно правно лице, изјава заверена од нотар дека има 
склучен договор со независно правно лице кое ќе врши технички прегледи и 
периодични испитувања, распоред за вршење на технички преглед и периодични 
испитувања и други документи утврдени во техничките прописи за секоја одделна 
област. 
Врз основа на поднесеното барање, Инспекторатот врши проверка на 
приложената документација од ставот 2 ма овој член за да ја утврди исполнетоста 
на условите за ставање во употреба на техничката опрема. 
Во случаите кога е доставена документацијата од ставот 2 на овој член 
Инспекторатот по извршената проверка, донесува решение за ставање во 
употреба на техничката опрема на корисникот, во рок од седум дена од денот на 
поднесувањето на барањето. 
Решението за ставање во употреба на техничката опрема од ставот 4 на овој член 
Инспекторатот го евидентира согласно со членот 7 став 3 на овој закон. 

 
2.Техничка инспекција при користење 

 
Член 31 

Корисникот на техничката опрема е одговорен за нејзината безбедност и за 
одржување на безбедноста на истата за цело време на нејзинoто користење. 
Корисникот на техничката опрема е должен да ги реализира активностите според 
распоредот за вршење на техничкиот преглед и периодичните испитувања 
утврден во соодветниот технички пропис. 
Корисникот има право да изврши сопствен избор на независното правно лице кое 
ги изведува активностите од ставот 2 на овој член. 
 

Член 32 
Независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања 
на техничката опрема е должно да изготви извештај во кој ќе биде содржана 
оцена на резултатите од спроведените прегледи и испитувања и истиот да го 
достави до корисникот најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на 
активностите. 
Независното правно лице оцената на резултатите од спроведените прегледи и 
испитувања од ставот 1 на овој член ја дава врз основа на исполнувањето на 
условите за безбедноста на техничката опрема. 
 

Член 33 
Извештајот од техничкиот преглед и периодичните испитувања доставен од 
независното правно лице до корисникот, ако е потребно во зависност од 
техничката опрема, корисникот е должен да го достави до Инспекторатот во рок 
од седум дена од денот на добивањето на извештајот. 
 

Член 34 
Во случај на разлики во однос на распоредот за вршење на технички прегледи и 
периодични испитувања меѓу корисникот и независното правно лице, како и за 
други појавени разлики во однос на техничките прегледи и периодичните 
испитувања, корисникот е должен да го извести Инспекторатот. 
Во случајот од ставот 1 на овој член Инспекторатот решава по однос на 
појавените разлики, врз основ на мислење на друго независно правно лице 
ангажирано по случаен избор. Инспекторатот за добиените резултати го 
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известува корисникот во рок од седум дена од денот на добивањето на 
резултатите. Трошоците за ангажирањето на другото независно правно лице 
паѓаат на товар на субјектот против кој е донесено мислењето. 
 

Член 35 
Доколку извештајот од техничкиот преглед и периодични испитувања е 
негативен, корисникот е должен да ја исклучи од работа техничката опрема и, 
ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис, за предметната техничка 
опрема, за тоа да го извести Инспекторатот. 
За продолжување на употреба на техничката опрема, корисникот е должен да ги 
отстрани причините за негативниот извештај, да направи вонреден технички 
преглед и периодични испитувања и, ако е потребно, во зависност од техничкиот 
пропис, за предметната техничка опрема, за резултатите да го извести 
Инспекторатот. 
 

Член 36 
Доколку извештајот од техничкиот преглед и периодичните испитувања е 
негативен поради причини кои не можат да се отстранат како: 
1) оштетување на техничката опрема чија поправка предизвикала значителна 
промена; 
2) неповратна деградација на својствата на техничката опрема кои ја гарантираат 
нејзината безбедност; 
3) промена на локацијата и условите на користење на техничката опрема и 
4) промена на намената на техничката опрема, инспекторот е должен да донесе 
решение со кое ќе нареди ставање вон употреба на техничката опрема за која 
донел решение за нејзина употреба. 
Доколку корисникот има за цел да ја користи техничката опрема од ставот 1 на 
овој член, после изведените зафати врз неа, е должен да ја спроведе целата 
постапка за техничка инспекција при ставање во употреба. 
 
3.Техничка инспекција при несреќи, хаварии или штети предизвикани од 

техничката опрема 
 

Член 37 
Во случај на несреќи, хаварии или штети предизвикани од техничкатa опрема, 
корисникот е должен веднаш да го извести Инспекторатот. 
Инспекторатот е должен во соработка со другите надлежни државни органи да 
учествува во утврдување на причините за настанатите несреќи, хаварии и штети 
од ставот 1 на овој член. 
 

VII. Прекршочни одредби 
 

Член 38 
Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице, ако: 
1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, 
не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2); 
2) не спроведе постапка за ставање во употреба на техничката опрема во 
согласност со соодветниот технички пропис за вршење на технички преглед и 
периодично испитување (член 28); 
3) по спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за 
предметната техничка опрема, корисникот до Инспекторатот не поднесе барање 
за ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум 
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дена од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опремата 
(член 30); 
4) не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот 
преглед и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис 
(член 31); 
5) не изготви извештај во кој ќе биде содржана оцена на резултатите од 
спроведените прегледи и испитувања и истиот не го достави до корисникот 
најдоцна во рок од седум дена по завршување на активностите (член 32 став 1); 
6) во рок од седум дена од денот на добивањето на извештајот за извршениот 
техничкиот преглед и периодичното испитување, а доставен од независното 
правно лице, ако е потребно во зависност од техничката опрема, не го достави до 
Инспекторатот (член 33); 
7) во случај на разлики во однос на распоредот за вршење на технички прегледи 
и периодични испитувања меѓу корисникот и независното правно лице, како и за 
други појавени разлики во однос на техничките прегледи и периодичните 
испитувања, не го извести Инспекторатот (член 34); 
8) извештајот од техничкиот преглед и периодичното испитување е негативен, а 
не ја исклучи од работа техничката опрема и, ако е потребно, во зависност од 
техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за тоа не го извести 
Инспекторатот (член 35 став 1); 
9) за продолжување на употреба на техничката опрема не ги отстрани причините 
за негативниот извештај, не направи вонреден технички преглед и периодични 
испитувања и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната 
техничка опрема, за резултатите не го извести Инспекторатот (член 35 став 2); 
10) не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во 
употреба (член 36 став 2) и 
11) не постапи по решението на државните инспектори. 
Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој 
член. 
Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот 1 на овој член. 
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција привремена забрана на вршење на дејност, во 
траење од шест месеца до пет години, а на одговорното лице во правното лице ќе 
му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на работи 
сврзани со располагање, користење, управување и ракување со техничката 
работна опрема во траење од една до пет години. 
Државните инспектори за прекршоците од ставот 1 точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој 
член можат да му изречат мандатна казна на самото место на правното лице во 
изност од 500 евра во денарска противвредност, на одговорното лице во правното 
лице во износ од 200 евра во денарска противвредност, a на физичкото лице во 
износ од 200 евра во денарска противвредност. 
За прекршоците од ставот 1 на овој член е надлежен судот. 
 

VII. Преодни и завршни одредби 
 

Член 39 
Правните лица кои вршеле активности на технички прегледи и периодични 
испитувања се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој 
закон до денот на започнувањето на примената на овој закон. 
 

Член 40 
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Техничките прописи од членот 19 на овој закон ќе се донесат во рок од шест 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Подзаконскиот акт од членовите 8 и 16 став 3 на овој закон ќе се донесат во рок 
од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 41 
Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на 
државниот инспектор за техничка инспекција („Службен весник на Република 
Македонија“ број 9/2006), ќе престане да се применува со денот на влегување во 
сила на прописот од членот 16 став 3 на овој закон. 
 

Член 42 
Со денот на започнувањето на примената на овој закон престанува да важи 
Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ 
број 48/99, 82/2005 и 79/2007). 

 
Член 43 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2008 година. 


