
ДРЖАВЕНИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

ПРОГРАМА 003 – ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Назив на Програмата: Техничка инспекција 
Цел на Програмата: Спречување на незаконското работење, заштита на клиентите, безбедност на производите на пазарот, 

заштита на правата од индустриска сопствесност и авторските и други сродни права на пазарот 
Програмата е: Хоризонтална 

 

1. Оправданост и дизајн на Програмата 

 

Програмата Техничка инспекција произлегува од: 
1. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија и стратешки приоритетни цели на Владата  

 Член 1, став (1) алинеја 1 – зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока, стапка на вработеност, пораст на 
животниот стандард и квалитет на живеење; и алинеја 3 – бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото 

 Член 2, став (1), алинеја 8 – макроекономска политика насочена коне безусловно задржување на макроекономска стабилност, пред се преку 
натамошно подобрување на деловното окружување и креирање еднакви можности за економски раст и развој на сите учесници во економските процеси; 
алинеја 31 – јакнење на борбата против корупцијата и организираниот криминал; алинеја 41 – јакнење на владеењето на правото; алинеја 45 – интегрирано, 
ефикасно и модерно работење на администрацијата и обезбедување на услуги целосно приспособени на потребите на граѓаните и бизнис заедницата; 
алинеја 47 – развој и примена на информациски технологии во сите сегменти на живеењето; алинеја 49 – квалитетно управување и координација со 
структурите во процесот на пристапување во Европската унија; алинеја 64 – планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства 

2. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 
 (5) Интегрирање во внатрешниот пазар на ЕУ 
Зајакнување на надзорот на пазарот , продолжување со хармонизација на законодавството со aqcuis и постојано унапредување на институционалниот 
капацитет за примена на хармонизираната легислатива. 
 (6) Истражување, екплоатација и одржливо искористување на минералните суровини; 
- Изработка на геолошки карти (подлоги); 
- Интензивирање на искористувањето на минералните ресурси; 
- Привлекување на странски инвестиции 
- Зголемен девизен прилив од искористувањето на минерални суровини; 



 

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата : Показатели за успех на Програмата: 
Резултат 1:  
Имплементација на Законот за техничка инспекција 

 
Реализација на предвидените активности во Програмата за работа на 
Државниот инспекторат за техничка инспекција (вкупен број на реализирани 
редовни, вонредни и контролни надзори; вкупен број на издадени решенија 
за ставање во употреба на опрема; вкупен број на решенија за забрана; и сл.) 

Резултат 2:  
Подигнување на капацитетите на ДИТИ 

 
Спроведување во пракса на тековната организациска поставеност, со акцент 
на истурените одделенија во Тетово, Штип 
Осовременување на ДИТИ преку примена на најдобрите еврпски пракси со 
кои се обезбедува поголема ефикасност, рационалност, функционалност и 
одговорност во извршување на надлежностите и функциите 

Резултат 3:  
Имплементација на софтверот за регистрација на техничката опрема во 
надлежност на ДИТИ  

 
Воведување во употреба на софтверот за регистрација на техничката опрема 
во надлежност на ДИТИ, следење на активностите на корисниците и 
овластените инспекциските тела во однос на периодичните прегледи, 
водење на евиденција на издадените документи и сертификати и 
известување  

Резултат 4:  
Обука на вработените во ДИТИ 

 
Заради успешна примена на софтверот за регистрација на техничката 
опрема, потребна е соодветна обука на вработените на ДИТИ. 
Исто така, неопходна е обука во обалста на управување со човечките ресурси, 
комуникација, мотивација итн, потоа во областите од делокруг на работа на 
ДИТИ итн. 

Резултат 5:  
Зголемување на ефикасноста во спречувањето на незаконското работење 
на правните и други субјекти 

 
Со етаблирање на истурените одделенија ќе се зголеми бројот на 
инспекциски надзори и нивната ефикасност и ефективност, што во крајна 
линија ќе доведе до подобрување на работењето на ДИТИ 

 

 

 



2. План за спроведување на Програмата 

 

Резултат 1: Имплементација на Законот за техничка инспекција 

 

Активности Одговорни Консултирани 
Временска рамка 

Потребни ресурси за 
тековната година 

Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки 
финансиски 

000 МКД 
1. Целосна примена на Законот за техничка 
инспекција 

Директор; 
Држ. инспектори  

Координативно 
тело за следење 

на пазарот 

01/2018 12/2020 Државни 
технички 

инспектори 

Плата 

2 Донесување на годишна програма за 
работа на ДИТИ 

Директор Министер за 
економија 

01/2018 12/2020 Раководни 
државни 

службеници 

Плата 

3. Зајакнување на капацитетот на ДИТИ со 
вработување на млади и стручни лица за 
вршење на инспекциски надзор во ДИТИ и 
во одделенијата во Тетово, Штип 

Директор Агенција за 
администрација 

03/2018 12/2020 2 883 

4. Специјалистички обуки за спроведување 
на ЗТИ 

Директор; 
Раководител на 

сектор 

(МЕ) Сектор за 
управување со 

човечки ресурси 

01/2018 12/2020 Надворешни 
обучувачи 

100 

5. Измена и дополнување на 
подзаконските акти од ЗТИ, во функција 
на подобрување на имплементацијата 

Директор; 
Раководител на 

сектор 

(МЕ) Сектор за 
внатрешен пазар: 
Секретаријат за 
законодавство 

01/2018 12/2020 Сопствени 
капацитети 

Плата 

 
Година на реализација: Активности Средства 
2018 5             883 
2019 5 1.766 
2020 4 1.766 
Вкупно за резултат 1: 14 3.515 

 



Резултат 2: Подигнување на капацитетите на ДИТИ 

 

Активности Одговорни Консултирани 
Временска рамка 

Потребни ресурси за 
тековната година 

Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки 
финансиски 

000 МКД 
1. Обезбедување на канцелариски простор 
во Тетово 

Директор Министер за 
економија 

Јан 2018 Јун 2018 н/а н/а 

2. Обезбедување на канцелариски простор 
во Штип 

Директор Министер за 
економија 

Јан 2018 Јун 2018 н/а н/а 

3. Обезбедување на канцелариски простор 
во Битола 

Директор Министер за 
економија 

Јан 2018 Јун 2018 н/а н/а 

5. Набавка на техничка и канцелариска 
опрема 

Директор; 
Раководител на 

сектор 

Биро за јавни 
набавки; 
Сектор за 

финансиско 
работење (МЕ) 

Мар 2018 Дек 2020 Сопствени 
капацитети 

2.500 

 
Година на реализација: Активности Средства 
2018 5 2.500 
2019 1 450 
2020 1 600 
Вкупно за резултат 2: 7 3.550 

 

 

 

 

 

 



Резултат 3: Имплементација на софтверот за регистрација на техничката опрема во надлежност на ДИТИ 

 

Активности Одговорни Консултирани 
Временска рамка 

Потребни ресурси за 
тековната година 

Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки 
финансиски 

000 МКД 
1. Инсталација на потребен хардвер Добавувач на 

опрема 
(МЕ) Сектор за 

информатика и 
комуникација 

Мар 2018 Јун 2018 Добавувач на 
опрема 

0 

2. Инсталација на софтверот Добавувач на 
софтверот 

(МЕ) Сектор за 
информатика и 
комуникација 

Мар 2018 Јун 2018 Добавувач на 
софтверот 

0 

3.Обука за користење на софтверот  Добавувач на 
софтверот 

 Јун 2018 Сеп 2018 Добавувач на 
софтверот 

0 

4. Внес на постојните податоци Раководители на 
одделенија 

Држ.инспектори Сеп 2018 Дек 2018 Сопствени 
капацитети 

Плати 

5. Редовна употреба на софтверот Држ.инспектори  Јун 2018 Дек 2020 н/а н/а 
 

Година на реализација: Активности Средства 
2018 4 0 
2019 1 0 
2020 1 0 
Вкупно за резултат 3: 6 0 

 

 

 

 

 

 

 



Резултат 4: Обука на вработените во ДИТИ 

 

Активности Одговорни Консултирани 
Временска рамка 

Потребни ресурси за 
тековната година 

Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки 
финансиски 

000 МКД 
1. Обука за управување со човечки ресурси Раководител на 

сектор 
(МЕ) Сектор за 
управување со 

човечки ресурси; 
МИОА 

Мар 2018 Јун 2020 Надворешни 
обучувачи; 

МИОА 

50 

2. Обука за изградба на тим Раководител на 
сектор 

(МЕ) Сектор за 
управување со 

човечки ресурси; 
МИОА 

Мар 2018 Јун 2020 Надворешни 
обучувачи; 

МИОА 

50 

3. Обука за спроведување на Закон за 
инспекциски надзор 

Раководител на 
сектор 

(МЕ) Сектор за 
управување со 

човечки ресурси; 
МИОА 

Мар 2018 Јун 2020 Надворешни 
обучувачи; 

МИОА 

50 

4. Обука за спроведување на останати 
закони од надлежност на ДИТИ 

Раководител на 
сектор 

(МЕ) Сектор за 
управување со 

човечки ресурси; 
МИОА 

Мар 2018 Јун 2020 Надворешни 
обучувачи; 

МИОА 

50 

 
Година на реализација: Активности Средства 
2018 4 200 
2019 4 250 
2020 4 250 
Вкупно за резултат 4: 12 700 

 

Резултат 5: Зголемување на ефикасноста во спречувањето на незаконското работење на правните и други субјекти 

 



Активности Одговорни Консултирани 
Временска рамка 

Потребни ресурси за 
тековната година 

Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки 
финансиски 

000 МКД 
1. Учество во Координативно тело за 
надзор на пазарот 

Директор; 
Држ.инспектори 

 Јан 2018 Дек 2020 4 Плата 

2. Подигнување на соработката со МВР Директор; 
Држ.инспектори 

МВР Јан 2018 Дек 2020 Сопствени 
капацитети 

Плата 

3. Обука за имплементација на ЗТИ и 
релевантните закони (за општински 
државни службеници) 

Раководител на 
сектор; 

Раководители на 
одделенија 

Општини Мар 2018 Дек 2020 Сопствени 
капацитети 

Плата 

 
Година на реализација: Активности Средства 
2018 3  
2019 3  
2020 3  
Вкупно за резултат 5: 9  
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