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Предмет: ЛИСТА НА УСЛУГИ 
        
ПОВРЗАНИ ПРЕКУ ОСНОВАЧИ ТЕ ВИ ГИ НУДИМЕ И УСЛУГИТЕ ОД ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА  
МKC EN ISO/IEC 17020:2012,тип А 

Оцена на сообразност на лифтови (сите видови) 

Поединечна  
Верификација 
(Модул ,,G”) 
-Завршна инспекција на лифтови. 

Оцена на сообразност на машини , опрема и уреди: 
-Дигалки-сите видови; 
-Транспортери-сите видови 
-Индустриски транспортери- сите видови; 
-Рударска технична опрема за изведување на 
рударски работи во јамски услови-сите видови; 
-Рудатска техничка опрема за изведување на 
рударски работи при површинска експлоатација 
на јаглен-сите видови; 
-Рударска техничка опрема за изведување на 
рударски работи при површинска експлоатација 
на металични и неметалични минерални 
суровини- сите видови 

- Поединечна верификација; 
-Испитување на тип. 

Оцена на сообразност на виљушкари 
- Поединечна верификација; 
-Испитување на тип. 

Лифтови и транспортери: 
-Лифтови за превоз на лица,за превоз на лица и 
стоки или за превоз само на стоки со пристап на 
лица во кабината 
-Лифтовски платформи за превоз на лица, за 
превоз на лица и стоки или за превоз само на 
стоки со пристап на лица на платформата(на пр. 
лифтовски платформи за превоз на лица кои се 
движат со помош на количка, лифтовски 
платформи за возила со управување од 
платформата,лифтовски платформи за 
доставување материјали и слично) 
-Платформи за скали кои се движат по водилка 
поставена под наклон кој го следи наклонот на 
скалите(на пр. Платформа за скали за превоз на 
лица кои се движат со помош на количка и 
слично) 
-Транспортери за лица (ескалатори и подвижни 
ленти за превоз на лица) 
-Сервисни лифтови, односно лифтови и лифтовски 
платформи за превоз само на стоки без пристап на 

-Прв технички преглед пред ставање во 
употреба 
-Периодичен технички преглед; 
-Вонреден технички преглед при 
значајни промени и при настаната 
несреќа. 
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лица во кабината или на платформата (на пр. 
Лифтови за пренос на храна, за доставување на 
материјали итн) 
-Градежни лифтови, платформи и висечки 
скелиња со механизиран погон кои се привремено 
вградени во објекти и се наменети за подигање 
лица или лица и стоки или само стоки 
-Извозни постројки во рудници 
- Лифтовски платформи и подигачи во театри со 
механизиран погон 
-Висечки подвижни платформи со приста на лица 
кои се привремено или   постојано вградени во 
објекти и се наменети за одржување на објектите 
 

Дигалки и индустриски транспортери-сите видови 

-Прв технички преглед пред ставање во 
употреба 
-Периодичен технички преглед; 
-Детален технички преглед 
-Вонреден технички преглед при 
значајни промени и при настаната 
несреќа. 

Вилушкари 

-Прв технички преглед пред ставање во 
употреба 
-Детален технички преглед 
-Вонреден технички преглед при 
значајни промени и при настаната 
несреќа. 

Рударска техничка опрема: 
-Рударска техничка опрема за изведување на 
рударски работи во јамски услови 
-Рударска техничка опреама за изведување на 
рударски работи при површинска експлоатација 
на јагледн 
- Рударска техничка опрема за изведување на 
рударски работи при површинска екплоатавција 
на металични и неметалични минерални суровини 

-Прв технички преглед пред ставање во 
употреба 
-Периодичен технички преглед; 
-Вонреден технички преглед по 
отстранување на недостатоци и при  
промена на безбедносна компонента 

Системи за заштита од атмосферски празнења 
Технички прегледи и периодични 
испитувања 

Заштитно заземјување 
Технички прегледи и периодични 
испитувања 

Нисконапонски електрични инсталации 
Технички прегледи и периодични 
испитувања 


