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Прилог кон сертификатот за акредитација на 
инспекциско тело 

Annex to the Accreditation Certificate of 
Inspection Body 

Бр. ИТ-035 / No. IB-035 
 

 
                                                                    
 Датум: 22.02.2017              Го заменува прилогот од 05.12.2014 
Date: 22nd of February 2017             Replaces the Annex dated on 05.12.2014
  
 
 
1. AКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

Accredited body 
Друштво за вршење на технички прегледи 
и периодични испитувања на дигалки и 
индустриски транспортери 
ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово 
 
Association for performing technical 
inspection and periodical examinations of 
cranes and industrial conveyors 
DIGINTRANS DOOEL Kumanovo 
 
 
 

2. ЛОКАЦИЈА 
 
Location 

Ул 11 Ноември бр. 87a,  1300 Куманово  
 
11 November Str. no. 87a, 1300 Kumanovo 
 
 
 

3. СТАНДАРД 
 
Standard 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А 
 
МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type А 
 
 
 

4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА 
AКРЕДИТАЦИЈАТА 
 
A short description of the accreditation 
scope 

Инспекција на дигалки 
 
 
Inspection of cranes (hoists) 

 
 
 
 



 
ИНСTИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

INSTITUTE FOR ACCREDITATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

 

Издание 3/Issue 3 
Верзија 4/Version 4 

ОБ 05-31 
OB 05-31

Страна/Page 2 од/of  5 

 

5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 
Detailed description of the accreditation scope 
 

Бр. 
No 

Подрачје на инспекција 
производ, процес, 

инсталација 
Field of inspection 

product, process, installation 

Тип на 
инспекцијата 

(прва, 
периодична 

вонредна и.т.н)  
Inspection type 

(first, periodical, 
extraordinary etc.) 

Инспекциски методи  
 

Inspection methods  
 

Легислатива на 
која се 

реферираат 
методите 

Legislation which 
refers to the 

methods  

1. 

Технички прегледи на: 
- мостовски дигалки 

(кранови) 
- портални и полупортални 
дигалки (кранови) 

- подвижни и неподвижни 
конзолни дигалки 
(кранови),  

- подвижни и неподвижни 
дигалки (кранови) со столб 
или кула, 

 
 

- Прв, периодичен, 
детален и 
вонреден 
технички преглед  

  
 

- Пр-7.1.1- Процедура за 
спроведување на инспекциски 
методи 

- Уп-7.1.2 Б-Упатство за 
испитување на дигалки – 
кранови 

- MKS EN 12644-1+A1:2009 
Кранови-Информации за 
користење и испитување-Дел 1: 
Инструкција 

- MKS EN 12644-2+A1:2009 
Кранови-Информации за 
користење и испитување-Дел 2: 
Обележување 

- MKS EN 13001-1+A1:2012 
Кранови-Општа конструкција-
Дел 1: Општи принципи и 
барања 

- МКС EN 13001-1+A1:2012 
+AC:2012 Кранови - Општа 
конструкција - Дел 1:Општи 

- MKS EN 13001-2:2012 Кранови-
Општа конструкција-Дел 2: 
Оптоварувања 

- MKС EN 13001- 2+A1 :2012/ 
AC:2012 Кранови-Општа 
конструкција-Дел 2: 
Оптоварувања 

- МКС EN 14439+A2:2012 
Кранови -Безбедност – Кранови 
со кула;  

- Закон за техничка 
инспекција (Сл. 
Весник на Р.М. бр. 
88/2008) 

 
- Правилник за 
користење на 
дигалки и 
индустриски 
транспортери (Сл. 
Весник на РМ 
32/09)  
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 Technical inspection of: 
 
- Bridge cranes  
- Portal and half portal cranes 
- Mobile and fixed cantilever 
cranes 
- mobile and stationary cranes 
with pillar or tower 
 

-First, periodical, 
detailed and 
extraordinary 
technical 
inspection 
 

Pr-7.1.1- procedures for carrying 
out inspection methods 
Pr-7.2.3 Procedure for handling 
samples 
Up-7.1.2B-Guidelines for testing of 
cranes - cranes 
- МКС EN 12644-1+A1:2009 
Cranes -Information for use and 
testing - Part 1:Instructions; 
- МКС EN 12644-2+A1:2009 
Cranes -Information for use and 
testing - Part 2:Marking; 
-МКС EN 13001-1+A1:2012  
Cranes - General design - Part 1: 
General principles and 
requirements; 
-МКС EN 13001-1+A1:2012 
+AC:2012Cranes - General design 
- Part 1: General 
principles and requirements; 
-МКС EN 13001-2+A1:2012  
Cranes - General design - Part 2: 
Load actions 
-МКС EN 13001-2+A1:2012 
+AC:2012Cranes - General design 
- Part 2: Load actions  
-МКС EN 14439+A2:2012 Cranes 
- Safety- Tower cranes; 

- Low on 
technical 
inspection 
(Official 
Gazette of R.M. 
No. 8/2008) 
 
Regulation for using 
of lifts and 
transporters 
(Official Gazette of 
R.M. No. 32/09) 

2. 

Технички прегледи на: 
-мобилни дигалки 
(кранови),односно сите 
видови на дигалки кои 
можат да се движат 
натоварени или 
растоварени без потреба од 
фиксна патека, 

-дигалки монтирани на 
возила кои служат за 
натоварување и 
растоварување 

-дигалки кои служат за 
подигнување на лица на 
висини поголеми од 2m, 
вклучувајки ги и оние кои 
се монтирани на возила 

 

- Прв, 
периодичен, 
детален и 
вонреден 
технички преглед  

Пр-7.1.1- Процедура за 
спроведување на инспекциски 
методи 
Уп-7.1.2В-Упатство за испитување 
на Автодигалки 
- МКС  EN 1726- 1/A1:2006 
Безбедност на индустриски 
товарни возила– Општи  

- МКС  EN 1726- 2/A1:2006 
Безбедност на индустриски 
товарни возила– Дополнителни 
барања 

-MKC EN 1756-1+A1:2009 
Платформи за подигнување товар 
инсталирани во задниот дел од 
возилото - Лифтови со платформа 
кои се монтираат на возила со 
тркала - Барања за безбедност – 
Дел 1: Задни платформи за товар и 
истовар на стоки; 

 

- Закон за техничка 
инспекција (Сл. 
Весник на Р.М. бр. 
88/2008) 

 
- Правилник за 
користење на 
дигалки и 
индустриски 
транспортери (Сл. 
Весник на РМ 
32/09)  

Technical inspection of: 
 
- Mobile cranes, or all types of 
cranes that can move loaded 
or unloaded without need for a 
fixed path.  
‐vehicles mounted cranes (for 
loading and unloading) 
-jacks used for lifting of 
persons to heights greater 

-First, periodical, 
detailed and 
extraordinary 
technical 
inspection 
 

Pr-7.1.1- procedures for carrying 
out inspection methods 
Up-7.1.2V-Manual examination of 
auto-cranes 
- EN 1726-1/A1:2006 Safety of 
Industrial trucks, part 1: General  
requirements 
- EN 1726-2:2006 Safety of 
Industrial trucks, part 2:  
Additional requirements 

- Low on 
technical 
inspection 
(Official 
Gazette of R.M. 
No. 8/2008) 
 
Regulation for using 
of lifts and 
transporters 
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than 2m, including those 
mounted on vehicles  

-MKC EN 1756-1+A1:2009 Tail 
lifts -Platform lifts for mounting on 
wheeled vehicles - Safety 
requirements - Part 1:Tail lifts for 
goods; 

(Official Gazette of 
R.M. No. 32/09) 

3. 

Технички прегледи на: 
-дигалки за одржување и 
сервисирање на возила, 
-сите други дигалки што  
работат со помош на  
челично јаже, верига или 
некој друг елемент за 
подигање на товар и 
користат рачен или 
механизиран погон 
-сложени макари и витла од 
сите типови што се користат 
како самостојни уреди или 
во состав на други уреди за 
дигање, пренесување и 
спуштање на товар 
-сите видови на механизми  
за подигање и/или влечење 
на товар со рачен или 
механизиран погон 
-виљушкари 
 

- Прв, 
периодичен, 
детален и 
вонреден 
технички преглед  

Пр-7.1.1- Процедура за 
спроведување на инспекциски 
методи 
Уп-7.1.2Г-Упатство за испитување 
на виљушкари 
-МКС EN 1175-1+A1:2012 
Безбедност на виљушкарите - 
Електрични барања -Дел 1: Општи 
барања за товарни возила 
кои се напојуваат со акумулаторска 
батерија 
-МКС EN 1175-2+A1:2012 
Безбедност на виљушкарите - 
Електрични барања -Дел 2: Општи 
барања за товарни возила со 
вграден мотор со внатрешно 
sогорување - принципи и барања; 
-МКС EN 13157+A1:2012 Кранови 
-Безбедност – Кранови со рачен 
погон; 

- Закон за техничка 
инспекција (Сл. 
Весник на Р.М. бр. 
88/2008) 

 
- Правилник за 
користење на 
дигалки и 
индустриски 
транспортери (Сл. 
Весник на РМ 
32/09)  

Technical inspection of: 
 
‐lifting vehicles cranes for 
servicing 
- steel ropes cranes, chain 
cranes or cranes with other kind 
of lifting element, manual or 
mechanical powered; 
-complex  pulleys and winches 
of all types that are used as 
standalone devices or within 
other devices for lifting, 
moving and lowering the 
burden 
-all kinds of mechanisms for 
lifting and / or pulling a load 
manual or mechanized plant 
-fork lifts 
 

-First, periodical, 
detailed and 
extraordinary 
technical 
inspection 
 

Pr-7.1.1- procedures for carrying 
out inspection methods 
Up-7.1.2G-Manual examination of 
forklifts 
- МКС EN 1175-1+A1:2012 Safety 
of industrial trucks - Electrical 
requirements 
- Part 1: General requirements for 
battery powered trucks; 
- МКС EN 1175-2+A1:2012 Safety 
of industrial trucks - Electrical 
requirements 
- Part 2: General requirements of 
internal combustion engine 
powered trucks; 
- МКС EN 13157+A1:2012 Cranes 
– Safety – Hand powered cranes 
 

- Low on 
technical 
inspection 
(Official 
Gazette of R.M. 
No. 8/2008) 
 
Regulation for using 
of lifts and 
transporters 
(Official Gazette of 
R.M. No. 32/09) 
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6. ПОТПИСНИК НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИНСПЕКЦИЈАТА 

Inspection Report Signatory 
 

 
  
Име/Позиција 
Name/Position 

Акредитиран опсег на инспекција 
Accredited scope of  inspection 

1. Слободан Јаневски, Управител /Технички менаџер  
 
1. Slobodan Janevski, General manager/Technical 
manager  

Цел опсег на акредитација  
 
Whole scope of accreditation  

 
 

 
Д-р Трпе Ристоски 

D-r Trpe Ristoski 
 
 
Директор 
Director 


