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На основу члана 56. ст. 1. и 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о условима које морају

испуњавати правна лица регистрована за извођење

посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара

Члан 1.

У Правилнику о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде

на пословима заштите од пожара („Службени гласник РС”, број 92/10), у члану 8. став 1. тачка 3) мења се и гласи:

„3) Наставна средства и помагала, и то:

(1) справе и опрему за гашење: (спољашњи и унутрашњи хидрант са припадајућом опремом, разделница троделна,

млазнице, преносна моторна пумпа за гашење пожара, ручни апарат за гашење пожара прахом „S-9”, ручни апарат за гашење

пожара угљен диоксидом „CО2-5”, ручни апарат за гашење пожара водом и ваздушном пеном (брентача), ручни апарат за

гашење пожара водом – напртњача и др.),

(2) справе за пењање (ватрогасне лестве: лестве склапајуће, кукаче),

(3) справе за спасавање (пењачко уже, самоспасилац),

(4) комплет личне заштитне опреме,

(5) заштитне справе и опрема – изолациони апарат (компримовани ваздух), одело за заштиту од пламена, прибор за прву

помоћ,

(6) техничка опрема (развални алат – комплет),

(7) опрема за осветљавање пожара,

(8) демонстрациони панел са примерима стабилних система за дојаву и гашење пожара и за детекцију експлозивних гасова

и пара и других заштитних уређаја, опреме и инсталација које служе за спречавање избијања, ширења и гашења пожара са свим

саставним елементима, функционално повезаним и непреносивим (узорци: јављачи, централа, уређаји сигнализације, напајање и

др.),

(9) узорци електричних уређаја који су изведени у појединим врстама електричне заштите и противексплозијске заштите,

(10) ручне апарате за почетно гашење пожара разних величина (CО2, „S”, брентача, напртњача и др.),

(11) средства за гашење пожара (пена, угљен диоксид, прах и др.),

(12) гориво,

(13) цилиндричну посуду – пречника 1m и минималне висине 15 cm,

(14) остала специфична материјално-техничка средства која се, у зависности од врсте обуке која се изводи, користе

сагласно посебном правилнику којим се утврђују средства и опрема које обавезно користе службе заштите од пожара.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 10. новембра 2011. године

Министар

унутрашњих послова,

Ивица Дачић, с.р.
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