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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

 НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за техничката 

инспекција,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 2016 

година.  

Бр.08-1679/1 Претседател 

15 март 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА  

 ИНСПЕКЦИЈА  

Член  1  
Во Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ брoj 

88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15 и 154/15), во членот 10 став 1 се 
додава нова реченица, која гласи:  

„Мандатот на директорот трае четири години.“. 
Во ставот 3 точка  3 се менува и гласи:  

„има  стекнати  најмалку 240  кредити  според  ЕКТС  или  завршен  VII/1  степен 
образование;“. 

Во точкa  5) во алинеjата 5 зборовите: „или” се заменуваат со зборот „и”. 
Алинеjата 6 се брише.  

Член  2  

Во членот 20 став 3 зборот „министерот” се заменува со зборот „Министерството”.  

Член  3  
Членот 21 се менува и гласи:  

„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.  
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Кон барањето од ставот 2 на овој член се доставува следнава документација:  
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  за  позитивен  бонитет,  а  за  друштвата  кои  се  новоосновани  изјава  од 
одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеци сметано од денот на 

издавањето на решението за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, ќе 
достави доказ за позитивен бонитет;  

4) сертификат за акредитација и  

5) доказ за вработеност на стручниот кадар.  

Овластеното   службено   лице од Инспекторатот кое ја води постапката по службена 

должност ги прибавува доказите од ставот 3 точка 1), 3), 4) и 5) на овој член, во рок од три дена 

од поднесувањето на барањето од надлежниот јавен орган.  

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 

ставот 4 на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

 По прибавување на   доказите од ставот 3 на овој член Инспекторатот во рок од осум  

дена го известува Министерството за економија за исполнетоста на условите на правното 

лице за вршење на технички прегледи и периодични испитувања.  

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 6 на овој член, Министерството за економија донесува решение со 

кое го одбива барањето на правното лице.  

Врз основа на известувањето од ставот 6 на овој член, Министерството 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.  

Инспекторатот по добивањето на барањето е должно да ги побара доказите по 

службена должност од јавните органи, а јавниот орган е должен во рок од три дена од 

денот на прием на барањето да ги достави бараните докази:  

Формата и содржината на барањето од ставот 2 на овој член, ги пропишува министерот за 

економија.”.  

Член  4  

Членот 21-а се менува и гласи:  

„Независното правно лице од членот 20 став 2 од овој закон 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 од 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 1 на овој член правното лице е должно да достави:  

1) валиден сертификат за акредитација за предложениот опсег за вршење на технички 

преглед и периодично испитувања издаден од надлежниот орган од земјата во која е 

регистриран;  

2) доказ дека има склучено договор за осигурување и одговорност од штета од вршење на 

работи за технички прегледи и периодично испитување од надлежна институција од земјата 

каде што е регистриран;  

3) список на стручниот кадар и  
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4) назив и седиште на независното правно лице.  
Државниот инспекторат го известува Министерството за економија за исполнетоста на 

условите на независното правно лице од ставот 2 на овој член за вршење на технички 
прегледи и периодични испитувањa во рок од осум дена од денот на приемот на 
документацијата.  

Доколку барањето не ги содржи доказите од ставот 2 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, Министерство за економија донесува решение со кое 
го одбива барањето на правното лице.  

Врз основа на известувањето од ставот 3 на овој член, Министерство 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.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за 
економија.”.  

Член  5  
Во членот 27 став 2 во втората реченица зборот „министерот“ се заменува со зборот 

„Министерството”.  

Член 6  
По членот 38-б се додава нов член 38-в, кој гласи:  

„Член 38-в  
Глоба во висина од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластено службено лице од Инспекторатот   ако не ги побара доказите по 
службена должност во рокот утврден во членовите 21 став 4 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изречеза  
прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани  
доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 21 став 5 од овој  
закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок   на овластеното службено лице од Инспекторатот ако не реши по барањето во 
рокот утврден во членот 21 став 6 од овој закон.  

За прекршоците од ставовите 1, 2 и 3 на овој чен прекршочна постапка и прекршочна 
санкција води надлежен суд.”.  

Член 7  
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 8  
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 9  
Одредбите на членовите 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат со  

започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот  
141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“  
број 124/15).  

Член 10  
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  
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