
ДО 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
Државен инспекторат 

за 
техничка инспекција 

Б А Р А Њ Е

за ставање во употреба на техничка опрема од член 2 од Правилникот за лифтови и
транспортери (службен весник на РМ 26/2009) и доделување на евиденциски број 

Од _____________________________________________________________ 
 
со адреса ____________________________________. 

Техничката опрема е произведена/има извршени значителни измени од 

______________________________ со адреса___________________________________. 
 

Сервисер на техничката опрема е правното лице___________________________ 
 
со адреса ________________________________. 
 

Технички преглед изврши независното правно лице ________________________ 
 
со адреса ________________________________. 
 

Техничката опрема е со следнике карактеристики:

Вид на техничка опрема 

Година на производство 

Фабрички/сериски број 

Вид на погон 

Намена 

Носивост (капацитет)

Брзина 

Број на станици 

Вид на објект во кој е вградена 

Сопственик 

Адреса на објектот 

Општина 



Кон барањето ја доставуваме и следната документација:

1. Заверена и потпишана изјава за сообразност по претходно спроведена постапка за 
оцена на сообразноста и изготвена изјава за сообразност од страна на производителот или 
трговецот 

2. Записник за предадена техничка опрема, техничка документација,упатства за употреба,
матична книга ,упатство за спасувачките операции и други документи кои ја следат 
техничката опрема при користење.

3. Технички извештај од извршениот технички преглед 

4. Изјава заверена на нотар за склучен договор со независно правно лице кое ке врши технички 
прегледи и периодични испитувања 

5. Распоред на вршење на технички прегледи и периодични испитувања 

6. Изјава за склучен догoвор со сервисер кој е овластен од производителот и кој ќе врши редовно 
одржување и сервисирање со важност на гарантниот рок но не помалку од една година 

7. Писмена изјава од сервисерот дека ги задоволува условите пропишани во правилникот 

8. Изјава дека ја поседувам документацијата која треба да ја придружува 
техничката опрема при нејзино користење 

Скопје, 20__ година Подносител на барањето 

* За поднесено барање се уплаќа 250 денари (Административни такси)
* Трезорка сметка 100000000063095, Депонент – Народна банка на РМ 
Уплатна сметка-840-_ _ _-06116, Приходна шифра и програма 725930-00 
 


