Врз основа на член 45 став 7 од Законот за пожарникарството („Службен весник на
Република Македонија " бр. 67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА
КОИ ВРШАТ ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА СТАБИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ЗА ОТКРИВАЊЕ, ЈАВУВАЊЕ И ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ОТКРИВАЊЕ НА
ЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми што се однесуваат на
техничката опрема кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и
сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и
откривање на експлозивни смеси.
Член 2
(1) Правното лице кое врши одржување, сервисирање на стабилните инсталации за
откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси особено
треба да располага со следната техничка опрема:
- уреди за активирање на сите видови јавувачи на пожар
- (чад, термички, пламени и други ), баждарени уреди
- униврзален мерен електричен инструмент;
- уред за мерење на електричниот отпор на изолациите;
- уред за мерење капацитетот на акумулаторските батерии;
- стоперица сат;
- метро лента ( 25-50м);
- мерач на звук ( 0-120 db );
- термометар ( -20....+ 600 0С ) ;
- мерач на брзина на струење на воздухот ( до 20м / сек );
- манометри со соодветни мерни подрачја со најмал промер од 100 мм и класа на точност
1.6 или помалку;
- челичен термометар ;
- уред за одредување агол на цевководи;
- разни прилкучоци и славини за вградување на манометар на цевковод;
- клучеви за пожарникарски спојки;
- комплет за мерење проток за вода;
- комплет на стандарден алат;
- рефрактометар по Аbbе ( подрачје на рефракција 1.3330-1.3723 );
- сад за земање на примерок на пена;
- косина за фаќање примерок на пена (два типа по еден примерок );
- држач за примероците од пена;
- вага со пропишана точност;
- компресор за предпритисок мин. 150 kРа;
- пумпа за предпритисок мин.10 МРа;
- сертифицирани боци со гасови за испитување, со метан, пропан, бутан и водород во
концентрација од 20 % и 40 % DGE;
- редуктор на притисокот на испитниот гас;
- адаптер за мерна глава со соодветни цевки и
- друга техничка опрема која е потребна за одржување и сервисирање на стабилни
инсталации.
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Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 08-480/1
8 март 2006 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
Директор,
Киро Атанасов, с.р.
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