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Врз основа на член 75 став 2 од Законот за заштита и 
спасување – Пречистен текст (Службен Весник на РМ бр.93/2012), 
член 109 став 1 од Законот за домување, Пречистен текст (Службен 
Весник на Република Македонија бр.38/2012) и член 21 и член 22 
став 1 точка 5 од Статутот  на Регулаторната комисија за домување, 
Регулаторната комисија за домување на седница одржана на 18-10-
2012 година донесе: 

 
 
 

                                              ПРАВИЛНИК 
                    ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ  ВО            
                      РЕГУЛАТОРНА  КОМИСИЈА  ЗА ДОМУВАЊЕ 
 
 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член  1 
Заради заштита од пожари на имотот и животот на вработените во 

Регулаторна комисија за домување (во натамошниот текст Комисијата), 
со овој Правилник се уредуваат мерките за заштита од пожари, 
организација и вршење контрола, овластувањата и одговорноста на 
вработените во Комисијата во заштитата од пожари, постапка и начин за 
запознавање на вработените при стапување на работа, место и начин на 
обучување на вработените во Комисијата за гасење на пожари, техничка 
опрема и уреди на гасење на пожари, нивна распореденост и време на 
испитување на нивната исправност и други прашања кои се однесуваат 
на заштита од пожар. 

 

Член 2 
 Заштитата од пожари опфаќа мерки и активности од нормативен, 
оперативен, организационен, управен,надзорен, технички,образовен и 
пропаганден карактер за спасување на луѓето и имотот загрозени од 
пожари. 
            Заштитата од пожари се организира и спроведува континуирано во 
сите административни и други помошни простории на Комисијата 
согласно Законот за заштита и спасување, одредбите на овој Правилник 
како и Планот за заштита и спасување и Планот за евакуација.  
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2. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
 
 

Член 3 
 Вработените во Комисијата се должни да ги преземат и 
спроведуваат мерките за заштита од пожари согласно Закон и одредбите 
на овој Правилник заради лична и заедничка сигурност на работно место 
и имотот на Комисијата. 

 

    Член 4 
Во административните и другите помошни простории во 

Комисијата, има обврска да обезбеди и постави противпожарни апарати 
со кои ќе управуваат вработени кои имаат добиено сертификат за нивна 

употреба и други соодветни уреди, согласно степенот, техничка опрема и 

сердства за гаснење на пожари, согласно степенот на загрозеност на 
објектите од пожар и основа на распоред на просториите со означени 
приоди до административните простории.  

 

     Член 5 
Со цел да се намали  опасноста од пожари задолжително се 

спроведуваат следните мерки за заштита од пожари: 
-исправно одржување на постојната електрична и друга 

инсталација и на уредите кои служат за работа; 
-отпадните запаливи и горливи материјали, сметот и амбалажата 

мора секојдневно да се изнесуваат од административните простории и 
да се депонираат на соодветно место; 

-се забранува чистење на административните и другите простории 
со запаливи течности; 
  -се забранува запаливи  течности да се испуштаат преку 
канализациона мрежа; 
            -се забранува користење на електрични греалки и слични уредиво 
просториите каде е поставено централно греење; 
           -електричните уреди по завршувањето со работа мора да се 
исклучат,со исклучок на опремата која треба да биде континуирано 
вклучена на струја (компјутери) и 
 -други посебни мерки потребни за успешно функционирање и 
унапредување на заштитата од пожари и спроведување надзор над 
извршувањето на мерките за заштита од пожари;  

 

Член 6 
Во административните и помошните простории се применуваат 

следните мерки за заштита од пожар: 
-затоплувањето исклучиво за се врши со воспоставениот систем 

на централно греење или со средствата за вентилација и затоплување; 
-ходници, скали и други приоди мораат да се одржуваат секогаш 

проодни; 
-чистењето на подот и предметите са се врши со средства кои 

одговараат на истите, а во никој случај со употреба на лесно запаливи 
течности; 
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 -се забранува употреба на уреди со вжарени површини и други 
електрични уреди; 
    -се забранува отпушоци од цигари или шкорчиња да се фрлаат во 
корпите за отпадоци пред да се провери дали се угасени и 
 - други мерки во функција на заштита од пожар. 

 

Член 7 
По завршувањето на работното време во административните 

простории хигиеничарката или друг вработен кој последен ќе ги напушти 
работните простории е должен да ги спроведе следните мерки за 
заштита од пожар: 

-отпадната хартија и сметот да ги изнесе од просториите на 
одредено место за тоа; 

-да ги исклучи од прекидач светлата во сите простории; 
-влезната врата и главната влезна врата да ги заклучи и клучевите 

да ги понесе со себе и 
-да преземе други мерки кои според фактичката состојба се 

потребни заради заштита од пожари. 

      

                                                      Член 8 
Пушењето во административните и во другите помошни простории 

СЕ ЗАБРАНУВА.  
Сите места и простории каде пушењето се забранува се 

назначуваат со написи на зидовите или табли “ПУШЕЊЕТО Е СТРОГО 
ЗАБРАНЕТО”. 

 
              Член 9 

Електричната, топлотната, громобранската и друга инсталација во 
објектот мора да биде изведена според техничките прописи. 
 

                                                     Член 10 
Забранета е употреба на неисправни електрични осигурувачи како 

и поставување на електрични импровизирани електрични инсталации и 
уреди.  

Замена на електричните  осигурувачи или вршењето на работите 
околу електричната инсталација може да ги вршат само лица оспособени 
за такви работи.  

Сите метални делови на електричата инсталација и уреди мораат 
да бидат вземјени според важечките технички прописи. 

Електричните склопки и прекинувачи на објектот мораат да бидат 
достапни за брзо и лесно исклучување на електричната струја. 

Сите разводни ормари мораат да бидат постојано затворени. 
     

                                                        Член 11 
Комисијата ги обезбедува потребните уреди, техничка опрема и 

средства за почетно гаснење на пожари и презема други превентивни 
мерки за заштита од пожари како што е одржување на уредите, техничка 
опрема и на средствата за гасење на пожари со кои Комисијата 
располага. 
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    Член 12 
На одредени места каде постои опасност од избивање на пожар 

мора да се постават средста (прибор) за прва интервенција во случај на 
избивање напожар. 

Средствата (приборот) од став 1 на овој член се состои од: 
1.Буриња или поголеми садови со вода, а доколку постои директно 

користење на вода од водоводна мрежа црева во соодветна должина; 
2.Сандаци со песок; 
3.Лопати, копачи и кофи и 
4.Друг прибор во функција на заштита од пожари. 
Приборот од став 2 на овој член мора редовно да се контролира 

по однос на исправност и количина.  

 

   Член 13 
Во административните и помошните простории мора да бидат 

поставени противпожарни апарати. 
Видот и бројот на противпожарните апарати во админстративните 

и помошните простории се утврдува во за висност од степенот на 
загрозеност од пожари.  
     

Член 14 
Противпожарните апарати мора да бидат поставени на видно и 

лесно достапно место. 
Секој противпожарен апарат мора да има контролна картица со 

податоци за полнење и контрола, датум и потпис. 
 

Член 15 
Објектот на комисијата мора да има надворешен хидранд. 
За подобро користење на хидрантот потребно е:  

-хидрантот да биде со ознаки; 

-хидрантот треба да е ѕиден сместен во ормарче обоено со 
црвена боја и 

-просторот околу хидрантот мора секогаш да се одржува слободен 
и чист. 

Секој забележан дефект на хидрантот треба веднаш да се 
одстрани од страна на стручни лица. 

 
Член 16 

Уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожар во 
секое време мораат да бидат исправни. 

Контролата на исправноста на противпожарните апарати и друга 
опрема од страна на овластен сервис. 
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3.ПРАВА,ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ВРСКА СО 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 

 

 

Член 17 
           Во организирањето и спроведувањето на заштитата од пожар 
права, обврски и одговорности имаат Комисијата и вработените во 
стручната служба на Комисијата.  
   

Член 18 
 Комисијата, како надлежност во однос на заштита од пожар го има 
следново: 
           -да донесе Правилник за заштита од пожар; 
           -да изготви План за евакуација и 
           -да изготви План за заштита и спасување. 
 
                                                        Член 19 
  Стручната служба е одговорна за следново : 

-да ја спроведува  заштитата од пожари согласно пропишаните 
мерки; 

-да го врши општиот надзор и следење на состојбата во областа 
на заштитата од пожари и 

-да ги извршува и спроведува Одлуките на инспекциските органи 
во врска со заштита од пожари. 

 
Член 20 

Вработените во стручната служба на Комисијата имаат обврска: 
-да се придржуваат на пропишаните мерки за заштита од пожар од 

овој правилник; 
-да се придржуваат до наредбите за спроведување на мерките за 

заштита од пожар; 
-да не преземаат дејствија на работно место кои можат да бидат 

потенцијална опасност од пожар; 
-во случај на пожар да преземаат мерки и активности за негово 

гасење, узбувнување и дојава; 
-да ја чуваат и совесно да ја употребуваат опремата за заштита од 

пожари; 
-да го запознаат претседателот на Комисијата за состојбите во 

оваа област (заштита од пожари) и да ги спроведуваат одлуките и 
наредбите од претседателот на Комисијата; 

            -да преземаат мерки активности за спроведување на решенијата 

на инспекцијата за заштита од пожари и 
           -да преземаат други мерки и активности во функција на сигурност 
на административните и другите помошни простории од пожари. 

  

Член 21 
Вработените се должни да се придржуваат и да ги спроведуваат 

пропишаните мерки за заштита од пожари.  
Секој вработен кој не се придржува на пропишаните мерки за 

заштита од пожар,па како резултат на тоа непридржување настапи 



 7 

опасност од пожар или пожар, прави повреда на работниот ред и 
дисциплина и повреда на работните обврски. 

      

     

5.ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБУЧУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ЗАШТИТА 
ОД ПОЖАРИ  
 
 

Член 22 
Комисијата има обврска да обезбеди секој вработен да биде 

запознат со опасностите од пожари сврзани со работното место на кое е 
распореден, со мерките и средствата за гасење на пожари, практичната 
употреба на уредите, техничката опрема и средствата за гасење на 
пожари како и со материјалната и другата одговорност заради 
непридржување на пропишаните мерки за заштита од пожари.  

 

      

6.ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЖАР 

 

 

Член 23 
Секој вработен во Комисијата кој што ќе забележи пожар, должен 

е веднаш, доколку тоа е во рамките на неговите можности, 
неизложувајќи се на на лична опасност да реагира. 

Во таков случај вработениот е должен за пожарот веднаш да ја 
извести најблиската ПП бригада и надлежната полициска станица, а за 
времето додека екипите пристигнат, со средствата што му стојат на 
располагање да се обиде да го држи под контрола и да работи на негово 
локализирање.  

Обврската од став 2 на овој член се однесува и на случај кога 
вработениот ќе забележи опасност која непосредно се заканува да 
предизвика пожар. 

Телефонските броеви на противпожарната единица и полицијата 
мора да бидат истакнати на видно место во секоја работна просторија. 
  

     Член 24  
 Вработените се должни организирано да се вклучат во гасењето 
на пожарот. 

Одбегнувањето учество во гасењето и спасувањето на луѓето и 
материјалните добра повлекува одговорност за повреда на работната 
должност. 

   

 

7.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 

 

     Член 25  
  Овој Правилник  како и измени и дополнување на истиот се 
донесува по постапка утврдена со Статутот на Регулаторна комисија за 

домување .  
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Член 26 
 Одредбите на овој Правилник задолжително се применуваат на 
сите вработени како и на други ангажирани лица кои престојуваат во 
административните и помошните простории.  

 

Член 27 
 За сите прашања од областите за заштита од пожари кои што не 
се регулирани со овој Правилник,директно ќе се примениваат важечките 
прописи. 

Овој Правилник влегува во сила од денот на донесувањето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.01-371/2                                                                 Претседател на  
Од 18.10.2012 год.                                    Регулаторна комисија здомување 

                  Душко Кадиевски 


