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На основу члана 99 став 2 Закона о заштити и спашавању (“Службени лист ЦГ”,
број 13/07), Министарство унутрашњих послова донијело је
ПРАВИЛНИК
О ОПРЕМИ И СТРУЧНОМ КАДРУ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА
Члан 1
Овим правилником прописују се опрема и стручни кадар које треба да имају привредна друштва, друга правна лица и предузетници који обављају дјелатност испитивања противпожарних апарата који се налазе у промету или у употреби.
Члан 2
Опрема из члана 1 овог правилника је:
1) прецизна вага до 5 kg са подјелом у грамима;
2) децимална вага од 100 до 200 kg;
3) пумпа за претакање угљендиоксида;
4) уређај за пуњење бочице угљендиоксидом;
5) уређај за пуњење апарата под притиском;
6) уређај за пражњење и пуњење апарата прахом;
7) гарнитура алата опште намјене (кључеви, клијешта и др.);
8) амбалажна боца за угљендиоксид запремине 30 литара;
9) сто за испитивање сигурносног вентила;
10) ручна стега ширине до 150 mm;
11) моментни кључ са потребним наставцима за притезање;
12) млазница са манометром за мјерење притиска;
13) посуда са ознаком до 10 литара;
14) регулациони вентил за претакање;
15) хидраулична пумпа високог притиска до 40 бара;
16) прикључци и справе за хидрауличко испитивање посуда апарата;
17) прикључци за испитивање и сервисирање савитљивих цијеви (цријева), и
18) клијешта за пломбирање са идентификационом ознаком.
Поред опреме из става 1 овог члана привредна друштва, друга правна лица и
предузетници треба да имају и књижице или картоне о испитивању противпожарних
апарата, каталог резервних дјелова и упутства произвођача за преглед и одржавање
тих апарата.
Члан 3
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници из члана 1 овог правилника треба да имају сљедећи стручни кадар:
1. најмање једног запосленог са високом стручном спремом (четворогодишњи
студијски програм), и то дипломираног инжењера заштите од пожара, односно специјалисту за заштиту од пожара или дипломираног инжењера машинске струке, односно
специјалисту машинства.
2. најмање једног запосленог са средњом стручном спремом техничке или ватрогасне струке.

Члан 4
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Црне Горе”.
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