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•:• Вовед 

. Стратешкиот план на Државниот инспекторат за техн11чка инспекција за периодот 2018-2020 година е изготвен врз основа Стратешки приоритетни 
~ цели- на Владата ·на Република Македонија во периодот 2014-2018 година и врз основа на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на 
Владата на Република Македонија 

;· ·, _,_. · !-!лен .1, став (1 ) (!Линеја 1 - зголемување на економскиоr раст и конкурентност~ на трајна оси.ова, повисока , стапка на вработеност, пораст на 

: животниот стандард и квалитет на живеење ; и алин~ја 3 -: беском_промисна борб_а против корупцијата и I<риминалот и ефикасно спроведување на 

правото 

Член 2, став (1), а.тiинеја 8° -- М:ак!){)економска политика насо4ена коне безусловно задржување, на макроекономска стабилност и зголемување на . 

-, конкур€нтноста н.а економијf:lт<i на -трајна осн9ца , зголемување на вработеноста и социјална заштита на најранливите категории, пред се преку 

натам.ошно подобрување на делов!"ото окружување и креирање еднакви 1'!ожности за е.кономски 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-
интегриран_о, ефи·ка~но и модерно работење на администрацијата и обезбедувањ.е на услуп~ целосно приспособени на потребите на граѓаните и бизнИс 

· заедницаiа; . али1;1еја 4 7 - ра звој ·и примена ' на информациски тех1;1ологи11 во 'сите сегменти 1;1а ЖИ)Зеењето ; алинеја 49 - квалитетно управување и 

координација со· струкtурите волроц~сот на пристапување во Европсkата унија преку Исполнување на Спогодбата за асоцијација и стабилизација и 

·другите правни <1кти кои Ги . регулираат билат.ера.тiнИiе односи со Европската унија ; алинеја 64 - планирање и одржливо користење на просторот и 

природните богатства 

Стратешкиот план за периодот 2018-2020 , тесно поврзан со процесот на буџетско планирање и извршување за период од три години, претставува 
значаен инструмент на планирање и следење на спроведувањето на Програмите во надлежност на Државниот инспекторат за техничка инспкција. 

•:• Мисија 

Државниот инспекторат за техничка инспкција , согласно надлежностите утврдени со Закон, работи на зајакнување на надзорот на пазарот, 

односно надзорот над примената на законите и техничките прописи при користење на техничката опрема и истражување, експлоатација и одржливо 

искористување на минералните суровини. 

•;• Визија 

Во периодот 2018-2020 година Државниот инсп екторат за техничка инспкција во рамките на своите н адл ежности 1<:е работи за остварување на 

ви зијата за : 

• Обезбедување на пра вилна примена на законските и подзаконските акти преку зголемување на бројот на инспекциските надзори . 

И м пл еме нта ција н а Законот за технич ка инс п е к ција . 
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• 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 

известувања. 

-, • · .. Со реализација на планирани враборувања и со етаблирање на истурените одделенија 1<е се зголеми бројот на инспекциски надзори и нивната 
ефикасност и ефективност, што во крајна линија 1<е доведе до подобрување на работењето на ДИТИ. 

„i: ........ „~..,_.,,..,::; 

•:• Задачи и обврски на Државниот инспекторат за техничка инспекција 

однесуваат на : 

1. вршење инспекци~:к.и надз.ор над примената .на.законите и техничките прописи ПР\'f користење на техничката опрема во следните области:·. 

- опрема под притисок ; 

- пренослива 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; 

2. водење на евиденција на независни правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања 

определени Законот за техничка инспекција; 

3. надзор и над примената на законите и другите проп!-!си при вршењето на геолошките истражувања и експлоатација на минералните суровини 

согласно со Закон за минерални суровини; 

4. водење на евиденција за технички прегледи и периодични испитувања на техничката опрема за која донесува решение за ставање во употреба 

•:• Специфичности 

Државниот инспекторат за техничка инспекција според надлежностите утврдени со Закон, по својата Мисија и Визија предлага и реализира 

програми и проекти кои се однесуваат на раз војот на пове1<е витални економски сектори како што се енергетиката, областа поврзана со опремата под 

питисок и искористувањето на минералните суровини. Со тоа е одредена специфичноста на Државниот инспекторат за технич1<а инспекција за 

зголемено учество на хоризонтални програми и проекти во споредба со другите органи на државната управа. 
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•:• Структура на Државниот инспекорат за техничка инспекција 

Внатрешната организација како и вкупниот број, распоред и опис на работните места, потребни за вршење на работите од надлежност на 

·. Инспекторат, се утврдени со Правилник за систематизација на работни места во Државниот инспекторат за техничка инспекција на Република 
Македонија (бр. 0101 - 1930/3од15.12.2015 година). Инспекторат организациски е с:труктуриран во еден сектор и вкупно осум одделенија: 

1. . Сек~;ор за инспекциски надзор над експлоатација на минерални суровини и геолошки истражувања 

1.1 Одделенме за вршење на инспекциСЈ<и надзор над експлоатацијата на минералните суровини и геолошките истражувања; 

.Ј.2 . Одд.еление за-инспекциски надзор над експлоатација ,на - минерални суровини и геолошки истражуван,а за регион ШТИП со градо~ите: Берово, 

Валандqво, Виница,-Гевгелија; Делчево, Кочан'и, Пробиџпип, Радовиш, Свети Николе и Струмица: · 
• .1 

1.3. Одделение за : инспекциски надзор над е1<сплоатација на минерални суровини и геолошки истражувања за регион ТЕТОВО со градовите: . Гостив<Јр. i 
Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга; 

2. Одделение за инспекциски надзор на опрема под притисок; 

3. Одделение„за инспекциски надзор на електро енергетСЈ<и_ построј1~и.: производи и уреди и производи и постројки наменети за работа во ексГIЛозИвна 
атмосфера; . . 

4: Одделение за инспекциски надзор н_а лифтови, жичари, дигалки и транспортери; 

5. Одделение за нормативно-правни, општи и административни работи; 

6. Одделение за управување со човечки ресурси; 

Бројот на вработени во Инспекторатот во моментов изнесува 30 државни службеници од кои 6 се раководители на одделенија, 14 државни инспектори 
и 10 стручно административни службеници. Предвидениот број на државни службеници спрема наведените правилници за систематизација на 
работни места изнесува 47 службеници. 

•:• Односи со органите во состав 

Инспекторатот учествува во активностите на координиран инспекциски надзор од пове1<е инспекциски служби, особено кога тоа е неопходно за 

отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или имотот од поголема вредност, ако тоа е неопходно за преземање на итни 

мерки кои не трпат одлагање и други активности кои бараат учество на повеќе инспекциски служби . 
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•:• Приоритети и цели на Државниот инспекторат за техничка инспекција 

Државниот инспекторат за техничка инспекција дава максимални напори за зголемување на бројот на инспекциските надзори и превземените 

мерки согласно законските прописи. 

Стратешките приоритети и цели органот на државната управа: 

Зајакнување на надзорот на пазарот , продолжување со хармонизација на законодавството со aqcui s и постојано унапредување на 
институционалниот капацитет за примена на хармонизираната легислатива. 

. 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; 

· ·· вршење на инспекциош назор над примената на· законите и техничките прописи при користење на техничка опрема; 

":-· вршење , инспе1<:циски t:Ј"адзор- над примената на законите и другите прописи при вршењето на геолошките истражувања и. .експлоатација на 

минералните суровини. 

•:• Осврт на остварените резултати за претходната година 

Имајки ги во предвид законските надлежности, Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и техничките прописи при 

користење на техничката опрема во областите: 

! .Инспекциски надзор на геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини-рударска инспекција, 

!!.Инспекциски надзор на електро-енергетскси постројки, производи и уреди; производи и постројки наменети за работа во експлозивна 

атмосвера (АТЕХ) 

111. Инспекциски надзор на лифтови, кранови, дигалки , жичари и транспортери 

IV . Инспекциски надзор на опрема под притисок 

Од страна на Државниот инспекторат за техничка инспекција за п ериодот од 01.01.201 6 година до 31.12.2016 година извршени се вкупно 1351 

ин с 11 е кциски надзори и и з r о 1 · ве ни вкупно 1351 Јd 11и сници . 
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Од нив 1202 се редовни, 82 вонредни и 67 контролни инспекциски надзори. Донесени се 55 решенија за одстранување на недостатоци, спроведени се 40 

мерки со едукации, поради повреда на законите поднесени се и 2 барања за поведување на прекршочна постапка, 2 постапки за порамнување. 

Вкупниот износ во денари од изречена глоба изнесува 1.076.250,00 денари, поради повреда на законите поднесено 1 Решенија за забрана на вршење на 

експлоатација на минерални суровини односно ДГИ (детални геолошки истражувања), Издадени се 5 предлози за раскинување на договор за концесија 

.Издадени- Gе 3 мислења за исполнетост на услови за вршење технички преглед, и донесени се 1105 решенија за ставање во употреба по прв пат на 

техничка опрема. 

·:·. Осврт на постигнати .и очекувани резултати во тековната година 

Од страна на Државниот инспекторат за техничка инспекција в.о првиот квартал на 2017 година извршени се вкупно 270 инспекциски надзори. Од ниq .,_. 

189 се редовни, ·63 вонредни инспекциски надзори и 18 контролни инспекциски надзори и изготвени вкупно 150 записници. Донесени се вкупно 165 . 

решенија за за- става!-bе вD употреба по прв пат на техничка опрема, донесени се 9 решенија за одстранување .на недостатоци, донесени се 422 одлуки за ., 

доделување евиденциски број. 211 известувања за извештаи за периодични технички прегледи и испитуваf-[,а и спроведени се 9 мерки <;:О ·едукации, 

Издадено 1 предлог за раскинување на договор за концесија. Поради повреда на законите поднесени се и 3 постапки за порамнување. Вкупниот ијнос 

во денари од изречена глоба изнесува 2.212.400,00 денари, а вкупениот неплатен износ од порамнувања изнесува 80.340,00 денари. 

Во вториот квартал од 2017 година извршени се вкупно 322 инспекциски надзори. Од нив 292 се редовни, 18 вонредни и 12 контролни 
инспекциски надзори. и изготвени вкупно 145 записници. Донесени се вкупно 138 решенија за за ставање во употреба по прв пат на техничка опрема, 
донесени се 56 одлуки за доделување евиденциски број. Издадени 4 решенија за остранување на недостатоци, 331 известувања за извештаи за 
периодични технички прегледи и испитувања и спроведени се 3 мерки со едукации. 

· За преостанатиот период од 2017 година се очекува реализација на предвидените активности во Програмата за работа на Државниот 

инспекторат за техничка инспекција, подигнување на капацитетите на ДИТИ. имплементација на софтверот за регистрација на техничката опрема во 

надлежност на ДИТИ, обука на вработените во ДИТИ и зголемување на ефикасноста во спречувањето на незаконското работење на правните и други 

субјекти. 

Програмата за работа на Државниот инспекторат за техничка инспекција, согласно Законот за техничка инспекција ја донесува директорот на 

Инспекторатот најдоцна до 31 декември во тековната година и истата ја доставува до инспекцискиот совет. Освен предвидените редовни инспекциски 
надзори во Програмата , државните технички инспектори вршат и вонредни инспекциски надзори надвор од програмата во случаи на ризик по 

здравјето на луѓето. итни интервенции и други пријави и преставки добиени во тркот на работењето 
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