
 

 

 

 И З В Е Ш Т А Ј 

                      Од спроведен увид во ООУ И ЈОУДГ за состојбата на Хидранти и  

                                                             Противпожарни апарати 

 

 

Во период од 20.12.2021 г. до 23.12.2021 г. Одделението за Заштита и Спасување на Општина 

Карпош изврши обиколка на сите Основни училишта и Детски градинки за да ја утврди 

фактичката состојба на Хидрантите и ПП Апаратите. 

1. ООУ Братство 

- има 14 противпоижарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со 

во скицата. 

- има 9 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат 

S-50. 

 

                   2.     ООУ Војдан Чернодрински  

-- има 14 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 1 хидранти но бидејќи нема хидрантска мрежа истиот е поставен на 

водоводната инсталација и задоволува стандардите но потребно е да се направи 

технички зафат за да се спроведе хидрантска мрежа на водововодната мрежа 

доколку постои услови. 

Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-100 и 

планираме да им доставиме уште два ппа S-6. 

              

3. ООУ Јан Амос Коменски 

-- има 15 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 



- има 14 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат 

S-50. 

4.    ООУ Владо Тасевски 

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 10 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат 

S-50. 

5.    ООУ Аврам Писевски 

-- има 12 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 5 хидранти притисокот ги задоволува стандардите.  

 

6.    ООУ Димо Хаџи Димов 

-- има 21 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 9 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат 

S-50. 

 

7.    ООУ Христијан Тодоровски Карпош 

-- има 18 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 15 хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења. 

 

8.    ООУ  Вера Циривири Трена 

-- има 11 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 8 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат 

S-100. 



 

                     9.    ООУ Лазо Трповски 

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 7 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат 

S-50 и  S-100 

 

                   10.    ООУ Петар Поп Арсов 

-- има 9 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во 

скицата. 

- има 7 хидранти  притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења. 

 

 

 

1. ЈОУДГ  Орце Николов (Карпош 4) 

                          -- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и                  

 означени на скицата 

- има 4 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења. 

 

2.  ЈОУДГ  Орце Николов (управа) 

                          -- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 4 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат 

S-50. 

                     

3. ЈОУДГ  Орце Николов (Карпош2) 

                          -- има 6 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  



                             означени на скицата   

- има 2 хидранти притисокот  ги задоволува стандардите од извршените мерења.  

 

4. ЈОУДГ  Мајски Цвет (управа) 

                          -- има 17 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 5 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења 

 

5. ЈОУДГ  Мајски Цвет ( Тафталиџе 1) 

                          -- има 6 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- нема хидранти и од тие причини ќе доставиме ППАпарат  S-50 или      

 S-100 

 

  6. ЈОУДГ  Мајски Цвет (Тафталиџе) 

                          -- има 13 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 2 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените 

мерења.Од тие причини според законот за пожарникарство ќе биде доставен 

ППАпарат S-50. 

   

       7  .        ЈОУДГ  Пролет (управа) 

                          -- има 8 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 3 хидранти притисокот  ги задоволува стандардите од извршените мерења. 

 

 8.        ЈОУДГ  Пролет( Бумбарче) 



                          -- има 3 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- нема хидранти. Од тие причини според законот за пожарникарство ќе биде 

доставен ППАпарат S-50 

 

 9.        ЈОУДГ  Пролет ( Канела) 

                          -- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 2 надворешни  хидранти  притисокот ги задоволува стандардите од 

извршените мерења. Според законот за пожарникарство ќе биде доставен 

ППАпарат S-100. 

  

              10.        ЈОУДГ  Пролет ( Сончогледи) 

                          -- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 2 надворешни  хидранти  притисокот ги задоволува стандардите од 

извршените мерења.Според законот за пожарникарство ќе биде доставен 

ППАпарат S-50. 

  

 11.        ЈОУДГ Распеана Младост( Бардовци) 

                          -- има 4 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 3 хидранти  притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.  

 

 12.        ЈОУДГ Распеана Младост 

                          -- има 11 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и  

                             означени на скицата   

- има 2 хидранти  притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.  



 

                       Одделение за Заштита и Спасување 


