Врз основа на член 7 ставови 2 и 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА СЕЗОНСКИТЕ
ПОЖАРНИКАРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува Програмата за обука на сезонските пожарникари и начинот на спроведување на обуката на сезонските пожарникари.
Член 2
Обуката се спроведува во територијалните противпожарни единици во кои се ангажирани сезонските пожарникари, според Програмата за обука на сезонските пожарникари,
која е составен дел на овој правилник.
Обуката ја спроведуваат раководителите на територијалните противпожарни единици,
стручни лица од Дирекцијата за заштита и спасување и општината, како и од надворешни
експерти за противпожарна заштита.
Обуката трае 15 работни денови непрекинато.
Член 3
Обуката на сезонските пожарникари се состои од теоретски и практичен дел.
Во теоретскиот дел се изучува: организација на службата за заштита од пожари, противпожарна превентива, противпожарна тактика, противпожарни справи и опрема и прва
медицинска помош.
Практичниот дел се состои од изведување на противпожарни вежби со опремата и
средствата за гаснење на пожари со кои располагаат противпожарните единици.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 08-265/4
6 февруари 2006 година
Скопје

Директор на Дирекцијата
за заштита и спасување,
Киро Атанасов, с.р.

ПРОГРАМА
ЗА ОБУКА НА СЕЗОНСКИТЕ ПОЖАРНИКАРИ
Обуката на сезонските пожарникари ќе се изврши со опфатеност на следните области:
I. Oрганизација на службата за заштита
од пожари
-5 часа;
II. Противпожарна превентива
15 часа;
III. Противпожарна тактика
-15 часа;
IV. Противпожарни справи и опрема
-20 чаca;
V. Противпожарни вежби
-30 часа;
VI. Прва помош
-5 часа.

1

I. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ
1) Поим, содржина, место и улога, значење на заштитата од пожари во Република Македонија
2) Законско уредување на материјата од областа на заштитата од пожари во Република
Македонија
3) Права и обврски на работниците во Територијалните противпожарни единици и
4) Надзор над работата во Територијалните противпожарни единици.
II. ПРОТИВПОЖАРНА ПРЕВЕНТИВА
1. Основи на процесот на горењето:
а) Топлина и
б) Палење и согорување;
2. Експлозии;
3. Причини за пожар;
4. Општи мерки за превентивна заштита од пожар:
а) градежни мерки на заштита и
б) уреди, инсталации и технички мерки на заштита;
5. Хемиска индустрија - општи опасности и мерки на заштита;
6. Дрвна индустрија - општи опасности и мерки на заштита;
7. Текстилна индустрија - општи опасности и мерки на заштита;
8. Прехранбена индустрија - општи опасности и мерки на заштита;
9. Металопреработувачка индустрија - општи опасности и мерки на заштита;
10. Индустрија за гума и кожа - општи опасности и мерки на заштита;
11. Сообраќај и друго - општи опасности и мерки на заштита;
12. Складишта;
13. Објекти за живеење, јавни објекти, угостителски и други објекти - општи опасности
и мерки за заштита;
14. Заштита во радиоактивна средина и
15. Програмска единица-отворени простори:
a. Дефинирање на поимот отворен простор:
- што е шума, видови, намена, поделба;
- земјоделски земјишта и нивна поделба;
- депонии;
- останато и
- општи опасности и мерки на заштита.
б. Горливи вегетациски материјали:
-типови на вегетациски горлив материјал;
-физичко-хемиски карактеристики;
-хоризонтално и вертикално распространување и
- модели на вегетациски горлив материјал.
в. Услови кои погодуваат на ширењeто и однесувањето на пожарите на отворен простор:
- содржина на влага во вегетацискиот горлив материјал;
- климатски услови;
- орографија;
- наклон на теренот;
- надморска височина и
- експозиција.
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III. ПРОТИВПОЖАРНА ТАКТИКА
1. Пожар - дефиниција
2. Фази на развој кај пожарот
З. Поделба на пожарите според местото на настанување
4. Класификација на пожарите според нивниот обем и големина
5. Системи за предвидување на однесувањето на пожарите на отворени простори
6. Класи на пожари
7. Основи на прекинување на процесот на горењето-гаснење
8. Гаснење и методи на гаснење на пожарите на отворени простори (директна, индиректна, комбинирана)
9. Средства за гаснење на пожарите
10. Гаснење на пожари на различни материи
11. Начини на гаснење на пожарите
12. Основни пожарникарски правила
13. Основни сигурносни правила
14. Основни подготовки за тактички настап за гаснење
15. Основни тактички дејства при интервенции на гаснење на пожар
16. Гаснење на пожари во отежнати услови за работа
17. Опасности кои можат да се појават пред, за и после гаснењето на пожарот
18. Гаснење пожари на објекти и
19. Гаснење на пожари на отворен простор:
a) Гаснење нa шумски пожари (видови и карактеристики)
- подземни пожари
- површински пожари
- крошнести пожари
- комбинирани.
б) Гаснење нa пожари на земјоделски површини
- житарици
- стрништа
- други земјоделски производи
- треви.
IV. ПРОТИВПОЖАРНИ СПРАВИ И ОПРЕМА
1. Поделба на противпожарната опрема:
a) Лична противпожарна опрема:
- облека, обувки, противпожарен шлем, работен колан, заштитна маска, противпожарно
секирче и противпожарен клин.
б) Заедничка противпожарна опрема:
1. Заштитна опрема:
- работни заштитни одела и обувки;
- апарати за заштита на дишните органи и
- апарати и направи за контрола на исправноста на противпожарната опрема.
2. Уреди,направи и опрема за гаснење:
- прирачни средства за гаснење;
- рачни преносни и превозни противпожарни апарати за гаснење;
- противпожарни пумпи;
- противпожарни возила и приколки (командно, навално, автоцистерна, комбинирани,
комби возила, автомеханички скали, возила со платформа, хемиски возила, возила со прав
за гаснење, технички возила, возила со заштитна опрема, возила со резервна опрема, возила за гаснење на шумски пожари и други возила);
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- противпожарни црева (поделба, ознаки, димензии, употреба, одржување);
- противпожирна арматура (млазници, разделници, собирници, ситка за повлекување на
вода, хидрантски продолжеток);
- противпожарни спојки (поделба, ознаки, димензии, намена, делови);
- опрема за добивање на пена (самомешалка, предмешалка, меѓумешалка, дозатори за
пена, комет млазница, млазници за тешка, средна и лесна пена, монитори за пена, пеногенератори);
- противпожарни скали (потпирачки, составувачки, универзални, кукачи, растегливи дводелни и троделни, механички, морнарски, скали за работа на покриви, скали на приколка и др).
- опрема за спасување;
- технички алат и опрема;
- опрема за осветлување;
- опрема за венталација;
- оџачарска опрема;
- електричарски алат и опрема;
- опрема за врски;
- опрема за детекција;
- стабилни инсталации за гаснење на пожарите;
- автоматски системи за откривање и јавување;
- воздухоплови за гаснење на пожарите и
- друга опрема.
3. Справи и опрема кои се користат при гаснење на пожари на отворен простор:
- противпожарни цистерни;
- специјални возила за гаснење на шумски пожари;
- трактори, булдожери, ровокопачи и друга механизација;
- товарни приколки;
- авиони и хеликоптери;
- моторни пумпи за вода;
- противпожарни црева и млазници;
- грбни пумпи (напртначи);
- моторни пили за сечење дрва;
- рачни пили за сечење дрва;
- челични метли;
- секири, лопати, копачи, противпожарни грибла и мотики;
- рачни ламби за осветлување;
- рачни радиостаници и
- друго.
V. ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ
1. Работа со противпожарни црева
2. Вежби со противпожарни пумпи
3. Вежби со противпожарни возила (пуштање на млаз вода, млаз пена, употреба на монитор и др.)
4. Вежба со хидранти (подземни, надземни и ѕидни)
5. Вежби со противпожарни скали
б. Вежби со опрема за спасување
7. Вежби со технички алат и опрема
8. Практична употреба на заштитни одела, обувки, заштитна маска, изолациони апарати
и друго
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9. Вежби со грбни пумпи (напртњачи) и друг прирачен алат кој се користи при гаснење
на шумски пожар.
Вежбите ќе се изведуваат според Вежбовникот за обука на пожарникарите во територијалните противпожарни единици, така што ќе се изведат сите вежби со опремата
и средствата за гаснење со кои располага територијалната противпожарна единица.
VI. ПРВА ПОМОШ
1. Укажување на прва помош на настрадани лица во пожарите
2. Основни поими за составот и функциите на човечкото тело
3. Утврдување на состојбата на повреденото лице и постапката на лицето што укажува
прва помош
4. Средства и материјали за укажување на прва помош
5. Давање на вештачко дишење и масажа на срце
6. Прва помош при крварење и искрвавеност
7. Механички повреди (рани, кршеници на коски, зглобови и укажување прва помош)
8. Имобилизација (со стандардни и прирачни средства)
9. Термички повреди и прва помош
10. Хемиски повреди и труење
11. Повреди од струен удар и укажување прва помош
12. Прва помош при повреди nа поедини поважни делови на телото (повреди на глава,
вратот, градниот кош, стомакот, повреди на карлицата)
13. Прва помош при каснување од змии и инсекти
14. Поважни преврски
15. Транспортирање и пренесување на повредени лица.
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