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До
Министерство за економија
Скопје
Почитувани,
Групацијата за лифтови при Стопанската комора на
Македонија, во изминатиот период активно партиципираше и даде
целосна подрршка во донесувањето на законската регулатива во
областа на монтажа и сервисирање на лифтовите и друга слична
опрема.
Како посебно актуелно, а се уште неразрешено прашање,
Групацијата го посочува формирањето и функционирање
на
технички инспекции за контрола на лифтови, согласно:
- Правилникот за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни
уреди за лифтови( Сл. весник 23/07) и
- Правилникот за безбедна употреба на лифтови и за
технички преглед на лифтови( Сл. весник 23/07).
Групацијата има сознанија дека на територијата на
Република Македонија оваа дејност ја обавуваат, фирми, физички
лица, странски лица кои работат непријавени, кои се нестручни и
кои ја доведуваат во прашање безбедноста на корисниците на
лифтови.
Во функција на надминување на наведените состојби Ве
молиме да реализирате работна средба со преставници од
Групацијата за лифтови на која што би ги договориле натамошните
активности на овој план.
Работната средба би ја одржале во термин кој што Вам Ви
одговара, за што најљубезно Ве молиме навремено да не
известите.
Ви благодариме за соработката.
Со почит,
Помошник Генерален секретар,
Славица Богоева
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