
 

 
 
Здружение на металната и електроиндустријата 
- Групација за против пожарна заштита 
  и безбедност при работа 

         
 

И З В Е Ш Т А Ј 
заклучок од состанокот-седницата на Групација за против пожарна заштита 

  и безбедност при работа одржана на 08.03.2012 година во Стопанска 
комора на Македонија 

 
Членовите на Групацијата расправајки за покренување на иницијатива за 

средба со преставници на Дирекцијата за заштита и спасување во врска за измени 
и дополнување на Правилникот за одржување на ПП апарати, како и доследна 
примена член 44 од Законот за пожарникарство ( Сл.весник бр. 67/2004) заклучија 
да Групацијата писмено се обрати до дирекцијата за заштита и спасување за 
организирање на средба за надминување на актуелните состојби на кое би се 
расправало за следните точки 

Законот за пожарникарството ( Сл. весник 67/04) 
Член 44 Уредите опремата и сретставата за гасење пожар може да се користат 

ако тие се во согласност со прописите за стандардизација акредитација и оценка 

за сообразност.  

- Дефинирање која институција ги спроведува и контролира овие уреди, 

опремата и средствата за гасење. 

Член 45 став 3 и Член 46 став 1: Одржување сервисирање  и испитување на 

ПП апарати и инсталации се врши согласно со техничките нормативи  стандарди и 

упатства на производителот.  



- Се наметнува потребата поконкретно да се дефинираат техничките 

нормативи  стандарди  и да се укаже на задолжителните постапки при овие 

операции. 

- Промена на сервисниот картон со етикета  и ставање на датум на увозот и 

неговата  важнос  а не кога е сервисиран. 

- Дефинирање на условите дали на ново увезената опрема да има гаранција од 

производителот или веднаш таа опрема треба да се сервисира и да има сервисен 

картон или етикета. 

Член 48 став 2  Испитување и проверка на ПП опрема кај ПП единици со кој се 

дефинира дека директорот на Дирекцијата за заштита и спасување ќе донесе  

поблиски прописи за начинот  постапката и роковите во кои треба да се изврши 

испитувањето на ПП опремата. 

- Законот е донесен во 2004 година но досега вакви прописи не се пропишани  

иака тука се работи за опрема од која зависат животите на пожарникарите и на 

животите на настраданите во несреќи. Против пожарните единици располагаат со 

соодветна опрема и ја користат а за истата производителите на опрема строго 

бараат нивно контролно испитување. 

Законот за инспекциски надзор (Сл весник 50/2010, и извршените измени и 
дополненија Сл.весник 162/2010 и 157/2011). 

- Доследната примена на Зконот за инспекциски надзор и перманентно  

вршење на инспекциски надзор и контрола  на терен. 

 

       Претседател 

       Тони Ангеловски с.р. 

 
 

 
 


