МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Сектор за внатрешен пазар
Јануари 2020 година
ПРЕГЛЕД
на
издадени решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на сообразност врз основа на
Законот за безбедност на производите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
)
Ред.

Архив. број

број

и

Компанија

Решение

Согласно Правилник

Трговско друштво
Центар за
истражување,
развој и
континуирано
образование
ЦИРКО, Дооел
Скопје

Вршење на оцена на сообразност за
поединечна верификација пред
употреба за:
- лифтови (модул „G“);
и на
-сите видови дигалки и индустриски
транспортери

Правилник за пуштање на
пазар на лифтови и
сигурносни уреди за
лифтови („Службен весник
на РМ“ бр. 23/07 и 113/11);
-Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09,
113/11 и 103/12)

Адреса со
контакт телефон
на компанијата

ДАТУМ

1.1.

1.2.

УП - I
бр 25-257
од
22.06.2017

УП - I
бр 25-3
од
25.02.2013

Трговско друштво
Центар за
истражување,
развој и
континуирано
образование
ЦИРКО Дооел,
Скопје

Вршење на оцена на сообразност
за:
-верификација на единица (Модул
G) за испитување на жичари и скилифтови

Правилник за пуштање на
пазар на жичани постројки
наменети за превоз на
лица(„Службен весник на
РМ“ бр. 59/07 и 113/11);

Ул. Руџер
Бошковиќ бб,
Машински
факултет Карпош,
Скопје
Лице за контакт:
Проф.др.
Славе
Јакимовски
Тел:070 82 52 48
Ул. Руџер
Бошковиќ бб,
Машински
факултет Карпош,
Скопје
Лице за контакт:
Проф.др.
Стојанчо
Стојмановски
Тел:070 39 30 63

Број и Датум
на
Претходно
издадено
решение
Престанува да
важи
решението

Бр.25-9 од
25.01.2013

Престанува да
важи
решението

Бр.25-4930/2
од 26.05.2011

1

1.3.

1.4

2.1.

УП - I
бр 25-1 од
25.02.2013

УП - I
бр 25-6 од
04.04.2013

УП - I
бр 25-142
од
09.09.2014

Трговско друштво
Центар за
истражување,
развој и
континуирано
образование
ЦИРКО ДООЕЛ,
Скопје
Трговско друштво
Центар за
истражување,
развој и
континуирано
образование
ЦИРКО ДООЕЛ,
Скопје
ТЦИ ЕуроЦерт
ДОО, Скопје

Вршење на оцена на сообразност:
-верификација на единица (Модул
G) на опрема под притисок;и

Вршење на периодична инспекција
на пренослива опрема под притисок
(Модул 1), согласно член 4 точка 1
од Правилникот

Вршење на оцена на сообразност за
поединечна верификација пред
употреба за:
- лифтови (модул „G“);
-испитување на тип на лифтови
(модул„В“);

Правилник за опрема под
притисок („Службен весник
на РМ“ бр.17/07;113/11)

Ул. Руџер
Бошковиќ бб,
Машински
факултет Карпош,
Скопје
Лице за контакт:
Проф.др.
Стој Стојмановски
Тел:070 39 30 63

Правилник за пренослива Ул. Руџер
опрема
под
притисок Бошковиќ бб,
(„Службен весник на РМ“
Машински
факултет Карпош,
бр.17/07;122/09, 99/10 и Скопје
113/11)
Лице за контакт:
Проф.др.
Стој Стојмановски
Тел:070 39 30 63
Правилник за пуштање на
пазар на лифтови и
сигурносни уреди за
лифтови („Службен весник
на РМ“ бр. 23/07);

Ул. Лондонска бр,2
локал- 22 Скопје
Тел:02-3072 222

Престанува да
важи
решението

Бр.25-254/2
од 26.01.2012

Престанува да
важи
решението

Бр.25-615/2
од 07.02.2012

Престанува да
важи
решението

25-1098/3
26.02.2010

-завршна инспекција на лифтови;

2.2.

УП - I
бр 25-145
од
09.09.2014

ТЦИ ЕуроЦерт
ДОО, Скопје

Вршење на повторна оцена на
сообразност и периодично
испитување (инспекција на
производи (Модул 1)) на пренослива
опрема под притисок
, за сите видови садови и сите
видови резервоари

Правилник за пренослива Ул. Лондонска бр,2
опрема
под
притисок локал- 22 Скопје
(„Службен весник на РМ“
бр.17/07;122/09, 99/10 и Тел:02-3072 222
113/11)

Престанува да
важи
решението

УП - I
бр 25-85/2
од
31.05.2012
2

2.3.

2.4

3.1

3.2

УП - I
бр 25-144
од
09.09.2014

УП - I
бр 25-29 од
21.05.2014

25-9021/3
Од
31.12.2010

УП - I
бр.25-200
од
29.12.2014

ТЦИ ЕуроЦерт
ДОО Скопје

За вршење на оцена на сообразност, за
поединечна верификација и испитување
на тип на:
-сервисни лифтови, лифтови за превоз
на стоки, сите видови платформи,
ескалатори и транспортери на луѓе, сите
видови на кранови и дигалки, средства
за подигнување, помошни уреди и
прибор за подигнување, вериги и
јажиња, индустриски транспортери и
рударска опрема (багери, одлагачи,
претоварни станици и транспортни
мостови)

Правилник за безбедност Ул. Лондонска бр.2
на
машини
(„Службен локал 22 Скопје
весник на РМ“ бр.123/2009
и 113/11)
Тел:02-3072 222

ТЦИ ЕуроЦерт
ДОО Скопје

Градежно
механизационен
инженеринг

Вршење на цена на сообразност за:
-единечна верификација пред
употреба на лифтови (Модул G); и

Друштво за
техничко
испитување ГМЦСкопје

-единечна верификација пред
употреба на дигалки-сите типови и
виљушкари

Друштво за
техничко
испитување ГМЦСкопје

Вршење на оцена на сообразност
за:
- рудатска техничка опрема за
изведување на рударски работи при
пвршинска експлоатација на јаглен и
- рудатска техничка опрема за
изведување на рударски работи при
пвршинска експлоатација на
металични и неметалични суровини

25-4933/2
Од
26.05.2011

Правилник за пуштање на
Вршење на оцена на сообразност на
пазар на жичани постројки
жичани постројки наменети за превоз
наменети за превоз на
на лица верификација на единица лица(„Службен весник на
(модул „G“);
РМ“ бр. 59/07 и 113/11);

Градежно
механизационен
инженеринг

Престанува
да важи
решението

Правилник за пуштање на
пазар на лифтови и
сигурносни
уреди
за
лифтови („Службен весник
на РМ“ бр.23/07; и
Правилник за безбедност
на
машини
(„Службен
весник на РМ“ бр.123/09)
Правилник за безбедност
на
машини
(„Службен
весник на РМ“ бр.123/09,
113/11 и 103/12)

Ул. Лондонска бр.2
локал 22 Скопје
Тел:02-3072 222
Ул. Лондонска бр.19
Скопје
-ТЦ Олимписко
локал 19
Тел: 02 2728 152
Моб: 070 328 082
Моб:070 270 671
Ул. Лондонска бр.19
Скопје
-ТЦ Олимписко
локал 19
Тел: 02 2728 152
Моб: 070 328 082
Лице за контакт:
Благоја Богоевски
3

4.

5.1.

5.2.

5.3

25-1625/4
Од
11.04.2011

УП-I
бр.25-831
од
08.02.2019

УП-I
бр.25-194
од
29.12.2014

УП-I
бр.25-789
Од
08.02.2019

Месер Вардар
Техногас Месер
Груп ГМБХ
ДООЕЛ увозизвоз, Скопје

ДТПИ„Македонски
Институт за
квалитет“, Скопје

ДТПИ „Македонски
Институт за
квалитет“ - Скопје

ДТПИ „Македонски
Институт за
квалитет“ - Скопје

Вршење на периодична инспекција
на пренослива опрема под притисок:
безшавни челични боци за гас и
преносливи боци за растворен
ацетилен (Модул 1)

-Правилник за пренослива
опрема
под
притисок
(„Службен весник на РМ“
бр.17/07;122/09 и 99/10)

Источна
индустриска зона
бб, Скопје; и
С. Меџитлија,
Битола
Тел. 2 551 418
071 373 620

Бул.Јане Сандански
За вршење на периодична инспекција на Правилник за пренослива
бр.113 , Аеродром,
пренослива опрема под притисок (садови опрема под притисок („Службен Скопје
и резервоари)
весник на РМ“ бр.17/07, 122/09 тел: (02) 2447 691
(Модул 1) за гасови класа II
, 99/10, 113/11 и 147/12)
Лице за контакт:
Јаготка Јовеска
070 230 021

Вршење на оцена на сообразност на
опрема
под
притисок
(садови,
цевководи, сигурносна опрема и прибор
под притисок) согласно следната
постапка:
- Модул „G“ - верификација на единица;

Вршење на оцена на сообразност на:
- рударска опрема;

- сите видови на кранови и дигалки;
- индустриски транспортери и

Бул.Јане Сандански
- Правилник за опрема под
бр.113 , Аеродром,
притисок („Службен весник на Скопје
РМ“ бр.17/07и 113/11)
тел: (02) 2447 691
Лице за контакт:
Јаготка Јовеска
070 230 021

Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09,
113/11 и 103/12)

Бул.Јане Сандански
бр.113 , Аеродром,
Скопје
тел: (02) 2447 691
Лице за контакт:

Престанува
да важи
решението

УП – I бр.25-83
Од
15.07.2014 и
УП-I бр. 25-195
од 29.12.2014
Престанува
да важи
решението

УП – I бр.25-87
Од
15.07.2014
Престанува
да важи
Решението
УП-I бр.25-73
од 22.06.2015
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Јаготка Јовеска
070 230 021

- вилушкари

6.

УП-I
бр.25-94
Од
19.09.2016

СТЈУАРТ ИНСПЕКТ
ДООЕЛ Скопје

Вршење на оцена на сообразност за
поединечна верификација за:
- испитување на тип на лифтови
(Модул „В“);
- верификација на лифт (модул „G“);
- завршна инспекција на лифтови; и
Оцена на сообразност на:
- сервисни лифтови;
- лифтови за ветерни турбини,
- сите видови на платформи и
специјални лифтови за превоз на
луѓе, товар и и возила;
- паркинг системи;
- сите видови на лифтови за превоз
на лица сопосебни потреби;
- градежни лифтови и висечки
скелиња и подвижни платформи;
- ескалатори и подвижни ленти за
превоз на лица;
- сите видови на кранови и дигалки;
- дигалки и платформи монтирани на
возила;
платформи
за
нивелирање
монтирани на возила; и

- Правилник за пуштање
на пазар на лифтови и
сигурносни
уреди
за
лифтови („Службен весник
на РМ“ бр.23/07; и
Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09)

Ул. Теодосиј
Гологанов
бр.39/2-6, 1000
Скопје
Тел: 02115398

Престанува
да важи
решението

УП – I
бр.25-95
Од
31.07.2014

- Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09 и
113/11)

виљушкари
и
индустриски
траспортери,
- рударска техничка опрема
7.

25-1035/4
Од
28.03.2012

АПАВЕ СЕЕ ДОО
Скопје

Вршење на оцена на сообразност на
опрема под притисок за следните
постапки:
-внатрешна контрола на
производството со надзор на
конечната оцена (Модул А/А1);
-испитување на тип и проект (Модул

-Правилник за опрема под
притисок („Службен весник на
РМ“ бр.17/07 и 113/11)

Ул. Првомајска
бб - Скопје
Тел.389 2 3171 144
389 2 371 140
Факс:
389 2 3171 140
5

Е-пошта:
info@apavesee.com

В/В1);
-сообразност на тип (Модул С/С1);
-обезбедување на квалитет во
производството (Модул D/D1);
-обезбедување квалитет на
производот (Модул Е/Е1);
-верификација на производ (Модул
F);
-верификација на единица (Модул
G); и
-целосно обезбедување на квалитет
со испитување на проектот и
специјален надзор на завршната
оцена (Модул Н/Н1)

8.

УП - I
Бр.25 – 5
Од
26.02.2014

„МАКПЕТРОЛ“ АД
Скопје, Дирекција за
одржувањеодделение за
преглед и
сервисирање на
плински боци и ПП
апарати

- Вршење на оцена на сообразност:
Периодична инспекција (Модул 1) за
пренослива опрема под притисок
(челични заварени преносливи
садови под притисок со вентил за
ТНГ

- Правилник за пренослива
опрема под притисок
(„Службен весник на РМ“
бр.17/07, 122/09, 99/10 и
113/11)

Ул. Мито
Хаџивасилев
Јасмин бр.4
Скопје
Тел. 3112-144

9.1

УП - I
Бр.25 – 110
Од
30.10.2015

Друштво за технички
преглед и испитувања
ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ
Скопје

Вршење на оцена на сообразност на
- рударска опрема (багери, утоварачи,
булдожери,
претоварни
станици,
транспортни мостови, дупчалки, дампери и
дробалици);
- сите видови на кранови и дигалки;
- индустриски транспортери; и
- вилушкари.

- Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09 и
113/11)

Ул. Багдатска бр.4
зграда 2 кат 1
Скопје
Лице за контакт:
Чедомир Миркоски
075 420 830

УП I
25-4867/2 од
21.06.2012
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9.2

УП - I
Бр.25 – 96
Од
13.07.2016

Друштво за технички
преглед и испитувања
ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ
Скопје

10.
1

УП - I
Бр.25 –2
Од
21.01.2016

ТЕХНИЧКИ
ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА ДОО
Неготино

Вршење на оцена на сообразност на - - Правилник за пуштање
лифтови –поединечна верификација
на пазар на лифтови и
сигурносни уреди за
лифтови („Службен весник
на РМ“ бр.23/07)

Ул. Багдатска бр.4
зграда 2 кат 1
Скопје
Лице за контакт:
Чедомир Миркоски
075 420 830

Вршење на оцена на сообразност на:

Ул.Железничка
бр.8 Неготино
Лице за контакт:
Цане Коцевски
070 371 777

- рударска опрема;

- сите видови на кранови и дигалки;

Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09,
113/11 и 103/12)

- индустриски транспортери и
- вилушкари
10.
2

УП - I
Бр.25 –138
Од
06.09.2016

ТЕХНИЧКИ
ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА ДОО
Неготино

Вршење на оцена на сообразност на:
Лифтови
Модул G
Модул B

Правилник за пуштање на
пазар на лифтови и
сигурносни уреди за
лифтови („Службен весник
на РМ“ бр.23/07)

Ул.Железничка
бр.8 Неготино
Лице за контакт:
Цане Коцевски
070 371 777

Завршна инспекција
10.
3

11

УП - I
Бр.25 –142
Од
06.10.2016

ТЕХНИЧКИ
ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА ДОО
Неготино

Вршење на периодично испитување за Правилник за пренослива
пренослива опрема под притисок (Модул опрема под
притисок(„Службен весник
1)

Ул.Железничка
бр.8 Неготино
Лице за контакт:
Цане Коцевски
070 371 777

УП - I
Бр.25 –524
Од
31.07.2019

ТЦГ Индустри
сервице ДОО Скопје

Вршење на оцена на сообразност на
-Правилник за опрема под
опрема под притисок
притисок („Службен весник на
РМ“ бр.17/07 и 113/11)

Ул. Лондонска
бр.9А, Скопје
Ѓорѓи Аџиев
3222 653

на РМ“ бр.17/07, 122/09,
99/10, 113/11 и 147/12)

Престанува
да важи
Решението
УП - I
Бр.25 –75
Од
7

22.06.2015

12

УП - I
Бр.25 –27
Од
20.04.2016

Универзитет „св.
Кирил и Методиј”Факултет за
електротехника и
информациски
технилогии

Вршење на оцена на сообразност на
електромагнетна компатибилност на -Правилник за
електромагнетна
електротехничка опрема
компатибилност на
електротехничка
опрема(„Службен весник на
РМ“ бр.39/09)

13

УП - I
Бр.25 –67
Од
27.06.2016

ИТИ ДООЕЛ, Скопје

Вршење на оцена на сообразност на на машини („Службен
лифтови и машини
весник на РМ“ бр.123/09 и

УП - I
Бр.25 –67
Од
27.06.2016

АТ-ИНСПЕКТ ДОО
Скопје

14

- Правилник за безбедност

Проф. д-р
Димитар
Ташковски
071 245 065

Горан Сековски
072 246 777

113/11)
- Правилник за пуштање
на пазар на лифтови и
сигурносни
уреди
за
лифтови („Службен весник
на РМ“ бр.23/07; и
Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09)
- Правилник за пуштање

Вршење на оцена на сообразност на на пазар на лифтови и
лифтови и машини
сигурносни уреди за

лифтови („Службен весник
на РМ“ бр.23/07; и

Бул. Борис
Трајковски 11 бр
5а
Тони Велков
070 204 143

-Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09)

8

15

УП-I бр. 25598 од
17.11.2017

АМСМ УслугиЦентар за возила
ДООЕЛ, Скопје

Правилник за пренослива

Вршење на периодично испитување за опрема под
пренослива опрема под притисок (Модул притисок(„Службен весник
1)
на РМ“ бр.17/07, 122/09,

Ул. Лазо Трповски
бб, Скопје Бојан

99/10, 113/11 и 147/12)

16

УП-I бр. 25949 од
20.01.2020

ЕУРО ИНСПЕКТ
ДООЕЛ, Скопје

- Правилник за пуштање

Вршење на оцена на сообразност на на пазар на лифтови и
лифтови и машини
сигурносни уреди за

лифтови („Службен весник
на РМ“ бр.23/07; и

Бул. АСНОМ бр.
36 лок.13
Трајче Лозаноски
078 224 282

-Правилник за безбедност
на машини („Службен
весник на РМ“ бр.123/09)

23.01.2020

Издадени се 31 решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на
сообразност врз основа на
Законот за безбедност на производите на 16 – Правни субјекти
Од кои се овластени за:
1. ЛИФТОВИ:10,
9

2. МАШИНИ (транспотери, дигалки, рударска опрема ): 9,
3. ЖИЧАРИ И СКИ ЛИФТОВИ: 2,
4. ОПРЕМА ПОД ПРИТИСОК: 4,
5. ПРЕНОСЛИВА ОПРЕМА ПОД ПРИТИСОК: 7.
6. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ: 1

10

