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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција се 
врши усогласување на прекршочните одредби согласно член 132 став (1) од Законот за 
прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019), и 
усогласување со Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.102/2019).

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Цел на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за техничката 
инспекција е да се овозможи намалување на висината на глобите преку утврдување на точен 
распон на прекршочните глоби во зависност од тоа дали станува збор за микро, мал, среден 
или голем трговец. 

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција се 
менуваат и дополнуваат условите за именување на директор на инспекторатот, услoвите за 
инспектор, како и начинот на вршење на инспекциски надзор и мерките коишто може да 
бидат изречени против субјектите на надзор.

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција се 
заснова на истите начела на кои е заснован и Законот за техничката инспекција.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување средства за 
неговото спроведување од Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ
Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со оглед на тоа што не е во прашање сложен и обемен закон, согласно член 170  од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага Собранието да расправа 
по Предлог - законот во скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ  ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1 

Во Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/08, 
119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15, и 53/16),  во членот 10 во ставот 2 
зборот „три“ се заменува со зборот „два“.

Во ставот 3 во точката 4) зборот „пет“ се заменува со зборот „шест“.

Точката 6) се менува и гласи: „поседува потврда за активно познавање на компјутерски 
програми за канцелариско работење“.

Член 2

Членот 12 се менува и гласи:
„Кандидатот за инспектор покрај општите услови за вработување утврдени во Законот за 
административни службеници и посебните услови утврдени во Законот за инспекциски 
надзор треба да има завршено образование од областа на машинството, електротехниката, 
хемиското инженерство, физиката, технологијата, рударството, геологијата, правото и 
економијата, што се докажува со уверение.“

Член 3
Членот 30 се менува и гласи:

„По спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за предметната 
техничка опрема, корисникот до Инспекторатот поднесува барање за ставање 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 достави извештај за 
извршениот преглед на техничката опрема од независно правно лице, доказ за платен 
надоместок за издавање на решение за ставање во употреба во висина од 50 евра во 
денарска противвредност и дополнителните документи утврдени во техничките прописи за 
секоја техничка опрема.

Врз основа на поднесеното барање, Инспекторатот врши проверка на приложената 
документација од ставот 2 на 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 5 на овој член 
Инспекторатот го евидентира согласно со членот 7 став 3  на овој закон.

По жалба против решенијата на инспекторатот од ставот 5 на овој член одлучува  надлежен 
орган за одлучување во втор степен.“ 

Член 4

Членот 33 се менува и гласи:

„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.

Кон известувањето од ставот 1 на овој член корисникот е должен  да достави  извештај за 
извршениот периодичен преглед на техничката опрема од независно правно лице, доказ за 
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платен надоместок за известување во износ од 10 евра во денарска противвредност и 
дополнителните документи утврдени во техничките прописи за секоја техничка опрема.“

Член 5

Членот 37-а се менува и гласи:

„Инспекторот кога ќе утврди дека се сторени следните неправилности ќе донесе решение со 
кое привремено ќе забрани вршење на дејност на субјектот на надзор со запечатување на 
просториите, објектите, градилиштата, опремата, средствата за работа и други средства до 
остранување на истите, во следните случаи:

 1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Северна Македонија, 
производителот не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2); 

 2) секој корисник 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 дена од денот на добивањето на 
извештајот од извршениот преглед на опремата (член 30);  

4) корисникот на техничката опрема во секое време не овозможи непречено вршење на 
инспекцискиот надзор од страна на државните технички инспектори со непосреден увид во 
техничката опрема и техничката документација (член 31-а); 

5) корисникот не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот 
преглед и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис (член 31 став 
2); 

6) независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на 
техничката опрема 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); 

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) корисникот не ја исклучи од работа техничката опрема доколку 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) корисникот 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) корисникот   не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во 
употреба, а истиот има за цел  да ја користи техничката  опрема од членот 36 став 1 на овој 
закон, после изведените зафати врз неа  (член 36 став 2)  и

11) корисникот не постапи по решението на инспекторот од членовите 36 став 1 и 37 став 3 
на овој закон.

Против решението на инспекторот од став 1 на овој член, може да се изјави жалба, во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување во втор 
степен.“
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Член 6
Членот 38 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, кое е микро трговец доколку:

1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република  Северна 
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) корисникот на техничката опрема во секое време не овозможи непречено вршење 
на инспекцискиот надзор од страна на државните технички инспектори со непосреден 
увид во техничката опрема и техничката документација (член 31-а);  
4) не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот преглед 
и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис (член 31 став 2); 
5) независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на 
техничката опрема 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) корисникот не ја исклучи од работа техничката опрема доколку 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); 
7) корисникот 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);  
8) корисникот не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во 
употреба, а истиот има за цел да ја користи техничката опрема од членот 36 став 1 на 
овој закон, после изведените зафати врз неа (член 36 став 2) и 
9) корисникот не постапи по решението на инспекторот од членовите 36 став 1 и 37 
став 3 на овој закон. 

Глоба во износ од 50 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правното лице, кое е микро трговец доколку:

  1) 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 дена 
од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опрема (член 30);

 2) во рок од седум дена од денот на добивањето на извештајот за извршениот 
технички преглед и периодичното испитување, а доставен од независното правно 
лице, ако е потребно во зависност од техничката опрема, корисникот не го достави до 
Инспекторатот (член 33); 

3) 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 не го извести Инспекторатот (член 34);   

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице, кое е мал трговец за прекршокот од ставовите 1 и 2 од овој член.

Глоба во износ од 2.500 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице, кое е среден трговец за прекршокот од ставовите 1 и 2 од овој член.

Глоба во износ од 4.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице, кое е голем трговец за прекршокот од ставовите 1 и 2 од овој член.
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Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице за прекршок од ставовите 1  и 2 на овој член.
Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко 
лице за дејствијата од ставот 1 точки 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) и ставот 2 точки 1) и 3) на овој 
член.

За прекршоците од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој член, со кои се загрозува животот и 
здравјето на луѓето, природните богатства и животната средина, може да се пропише глоба 
во трикратен износ од износот предвидената глоба.
За прекршоците од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој член, сторени од користољубие или 
за прекршоци со кои се предизвикува голема имотна штета, може да се пропише глоба до 
двојниот износ од максимумот на оваа санкција или во сразмер со висината на причинетата 
штета или прибавената корист, но најмногу до десеткратен износ од износот на 
предвидената глоба.
За прекршоците од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој член, од областа на енергетиката на 
правно лице може да се пропише глоба во процентуален износ, но најмногу до 10% од 
приходот на правното лице остварен од енергетската дејност, за чие вршење има добиено 
лиценца од Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија, во 
претходната фискална година. 
За прекршоците од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој член,од областа на енергетиката на 
физичко лице или одговорното лице во правното лице може да му се пропише глоба до 
двојниот износ од максимумот, но најмногу до десеткратен износ од износот на 
предвидената глоба.
За дејствијата од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7  на овој член покрај глобата на правното лице, 
ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност, во 
траење од три месеци до две години.”

Член 7
По членот 38 се додава нов член 38-а кој гласи:

„ Член 38-а
За прекршоците од членот 38 на овој закон прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд. “

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ  ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Со Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/08, 
119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15, и 53/16) се уредуваат надлежноста и 
организацијата на Државниот инспекторат за техничка инспекција, одредби кој е носител на 
надлежноста на водењето на прекршочните постапки, 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 и прекршочни одредби.

Со овој Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, 
се врши усогласување на одредбите за глоби согласно  член 132 став (1) од Законот за 
прекршоците  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019), како и се 
воведува наплата на надоместок за издавање на решение за ставање во употреба на 
техничка опрема.

Во Членот 1 се врши промена на бројот на дневни весници во кои што се објавува јавен 
оглас за именување на директор; промена на годините на потребното работно искуство за 
вработување на директор и се додава нова точка 7 со која се бара кандидатот за директор 
да поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско 
работење, согласно измените во Законот за инспекциски надзор.

Во членот 2, односно членот 12 од Законот за техничката инспекција се менува и се врши 
усогласување со Законот за инспекциски надзор и Законот за прекршоци.

Во членот 3 односно членот 30 од Законот за техничката инспекција се менува и се врши 
дополнување на потребна документација која се доставува кон барањето за ставање во 
употреба на техничка опрема, односно надоместок за издавање на решение за ставање во 
употреба на техничка опрема, и се утврдува висината на надоместокот за издавање на 
решение за ставање во употреба на техничка опрема.

Во членот 4, односно членот 33 од Законот за техничката инспекција се менува и се врши 
дополнување на потребна документација која се доставува кон известувањето за извршен 
периодичен технички преглед на техничка опрема, односно надоместок за внесување во 
регистар за техничка опрема, и се утврдува висината на надоместокот за известување за 
периодичен технички преглед.

Во членот 5, односно со промената на член 37-а од Законот за техничката инспекција се 
пропишува во кои случаи инспекторот ќе донесе решение со кое привремено ќе забрани 
вршење на дејност со запечатување на просториите, објектите, градилиштата, опремата, 
средствата за работа и други средства до отстранување на истите, и се врши усогласување 
со член 84 соглано Законот за инспекциски надзор дека против решението на инспекторот 
може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до 
надлежниот орган за одлучување во втор степен. .
Во членот 6, односно членот 38 од Законот за техничката инспекција каде се уредуваат 
прекршочните санкции, се усогласуваат висината на глобите согласно Законот за 
прекршоците.
Со членот 7 се додава нов член 38-а, а се однесува на надлежноста за одлучување по 
прекршоците

Со членот 8  се уредува влегувањето во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со изменувањето и дополнувањето на Законот за техничката инспекција 
се предвидува изменување и дополнување на веќе постоечки одредби на законот, 
решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани. 
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III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, ќе 
се изврши усогласување на Законот за техничката инспекција со Законот за прекршоците 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019) и усогласување со Законот 
за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019)
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ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА КОИ СЕ МЕНУВААТ

Член 10
Со работите на Инспекторатот раководи директор кој го именува и разрешува Владата на 
Република Македонија. Мандатот на директорот трае четири години. 
За именување на директор на Инспекторатот се објавува јавен оглас во три дневни весници, 
кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои во еден од весниците 
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик. 
За директор на Инспекторатот може да бидат именувано лице кои ги исполнува следниве 
услови: 
1) е државјанин на Република Македонија; 
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование; 
4) има минимум пет години работно искуство; 
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно 
познавање на англискиот јазик не постар од пет години: - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, - 
ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) 
ниво, - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 
бода и - АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и 
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Член 12
 Инспектор може да биде лице кое: - е државјанин на Република Македонија, - е полнолетно, 
- има општа здравствена способност, - не му е изречена казна со правосилна судска пресуда 
за забрана на    вршење на професија, дејност или должност, - има стекнати најмалку 300 
кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен  од областа на машинството, 
електротехниката, хемиското инженерство, физиката, технологијата, рударството, 
геологијата, правото и економијата, што се докажува со уверение, - има пет  години работно 
искуство во струката, - ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на 
работните места, - поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски 
програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве: 1) Certiport: IC3 GS4 Key 
Applications - положен; 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или 3) ECDL: Core - 
положен, - има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку 
полагање на психолошки тест и тест за интегритет,  согласно со прописите кои се однесуваат 
на државните службеници и - има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на 
инспекциската служба.

Член 30
Кон барањето од ставот 1 на овој член корисникот е должен да достави извештај за 
извршениот преглед на техничката опрема од независно правно лице 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. 
По жалба против решенијата на инспекторатот од ставот 4 на овој член одлучува Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
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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 37-а
Ако инспекторот утврди дека се сторени следниве неправилности, ако:
 1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, 
производителот не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2);
 2) секој корисник 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 дена од денот на добивањето на 
извештајот од извршениот преглед на опремата (член 30); 
4) корисникот на техничката опрема во секое време не овозможи непречено вршење на 
инспекцискиот надзор од страна на државните технички инспектори со непосреден увид во 
техничката опрема и техничката документација (член 31-а); 
5) корисникот не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот 
преглед и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис (член 31 став 
2); 
6) независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на 
техничката опрема 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);
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) корисникот не ја исклучи од работа техничката опрема доколку 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) корисникот 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) корисникот   не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во 
употреба, а истиот има за цел  да ја користи техничката  опрема од членот 36 став 1 на овој 
закон, после изведените зафати врз неа  (член 36 став 2)  и 
11) корисникот не постапи по решението на инспекторот од членовите 36 став 1 и 37 став 3 
на овој закон, ќе донесе решение  со кое привремено ќе забрани вршење на дејност  со 
запечатување на просториите, објектите, градилиштата, опремата, средствата за работа и 
други средства до отстранување на истите. 
 Против решението од ставот 1 на овој член  може да се изјави жалба во рок од осум  дена 
од денот на приемот на решението до Комисијата за жалби при Министерство за економија.   
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото 
извршување.

Член 38
 Глоба во износ до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, односно на трговецот поединец 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); 
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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 дена од денот на добивањето на 
извештајот од извршениот преглед на опремата (член 30);
4) корисникот на техничката опрема во секое време не овозможи непречено вршење на 
инспекцискиот надзор од страна на државните технички инспектори со непосреден увид во 
техничката опрема и техничката документација (член 31-а); 
5) не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот преглед и 
периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис (член 31 став 2); 
6) независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на 
техничката опрема 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); 
7) во рок од седум дена од денот на добивањето на извештајот за извршениот технички 
преглед и периодичното испитување, а доставен од независното правно лице, ако е 
потребно во зависност од техничката  опрема, корисникот не го достави до Инспекторатот 
(член 33); 
8) 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 
не го извести Инспекторатот (член 34);
 9) корисникот не ја исклучи од работа техничката опрема доколку 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); 
10) корисникот 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); 
11) корисникот   не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во 
употреба, а истиот има за цел  да ја користи техничката  опрема од членот 36 став 1 на овој 
закон, после изведените зафати врз неа (член 36 став 2) и 
12) корисникот не постапи по решението на инспекторот од членовите 36 став 1 и 37 став 3 
на овој закон. 
 Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, односно на трговецот 
поединец  ќе му биде изречена на одговорното лице во правното лице, односно на 
одговорното лице во трговецот поединец,   за дејствијата од ставот 1 на овој член. 
Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко 
лице за дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој член. 
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата од став 1 на овој член на правното 
лице, односно на трговецот  поединец, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена 
забрана за вршење на дејност, во траење од една до три години.
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата од став 2 на овој член на одговорното 
лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец, ќе му се 
изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на работи сврзани со 
располагање, користење, управување и ракување со техничката опрема во траење до една 
година.


