Службен весник на РМ, бр. 80 од 14.6.2011 година

20110801996
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Врз основа на член 75 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на Дирекцијата
за заштита и спасување, донесе
УПАТСТВО
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ
НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, ЕДИНИЦИТЕ
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИТЕ
УСТАНОВИ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ И ДРУГИ
ПРАВНИ ЛИЦА
Член 1
Со ова упатство се пропишува содржината на правилникот за заштита од пожари и
експлозии на државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната
самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците
поединци и други правни лица (во натамошниот текст–правното лице).
Член 2
Правилникот за заштита од пожари и експлозии од член 1 на ова упатство содржи:
1. Организационата, функционалната и просторната поставеност на правното лице што
го донесува правилникот;
2. Мерките за заштита од пожари и експлозии со кои ќе се отстранува, односно
намалува опасноста од пожари и експлозии, согласно со условите на функционирањето на
правното лице;
3. Начинот на запознавање на вработените во правното лице со опасностите од пожари
и експлозии, сврзано со соодветно работно место при стапувањето на работа и при
распоредувањето од едно на друго работно место;
4. Начинот на обучување на вработените во правното лице за учество во гасење на
пожари, ракување со уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожари на
правното лице;
5. Распоредот и времето на испитување на уредите, техничката опрема и средствата за
гасење на пожари на правното лице.
Член 3
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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3 јуни 2011 година
Скопје

Директор на Дирекцијата
за заштита и спасување,
Шабан Салиу, с.р.

1 од 1

