
Врз основа на член 8, став 2 од Законот за пожарникарството (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр.67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА, КАКО И МИНИМАЛНИТЕ КРИТЕ-
РИУМИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕДСТВАТА ЗА ГАСНЕ-
ЊЕ НА ПОЖАРИ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ ПРОТИВПОЖАРНИТЕ   

ЕДИНИЦИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат правилата за вршење на службата, како и минимал-

ните критериуми за сместување, техничката опрема и средствата за гаснење на пожари со 
кои треба да располагаат протипожарните единици. 

 
Член 2 

При вршењето на работите на заштитата од пожари, пожарникарите на противпожарни-
те единици (во натамошниот текст: пожарникари), како и лицето кое раководи сo гаснење-
то на пожарот постапуваат на начин пропишан со закон и со овој правилник. 

 
II. ПРАВИЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА ВО  

ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

1.Дежурства 
 

Член 3 
Заради брзо и ефикасно вршење на работите на противпожарните единици чија природа 

бара постојана подготвеност, пожарникарите во противпожарните единици  дежураат во 
смени без прекин 24 часа. 
Со работата на единицата раководи Командирот на противпожарната единица, а со ра-

ботата на смената раководи Командирот на смена. 
Заради брзо и континуирано  примање на известувањата за настанати пожари и други 

незгоди во протипожарната единица има дежурен на врски кој се определува со дневниот 
распоред за дежурство, а во поголемите единици има дежурен оператор кој постојано де-
жура во командно оперативниот центар. 
Во противпожарната единица има и дежурен во објектот, кој се одредува со дневниот 

распоред за работа  и ги врши следните работи: 
- се грижи за уредно извршување на дневните активности;  
- се грижи за уредноста во објектот (хигиена, подреденост на личната и колективната  

заштитна опрема и друго); 
- во дневната и ноќна смена врши контрола на будноста на дежурниот пожарникар на 

уредите за врски и дежурниот на влезот во единицата (доколку има такво дежурство); 
- се грижи за правилно и економично користење на инсталациите во објектот (еле-

ктрична, водоводна, греење, телефони); 
- превзема мерки за отстранување на дефектите на опремата, инсталациите и слично; 
- ги следи и е во тек со сите настани кои се случуваат во текот на дежурството и  
- врши и други работи кои ќе му бидат поставени во текот на дежурството. 
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2. Примо-предавање на дежурство помеѓу смените  
и распоред на пожарникарите по возила 

 
Член 4 

Смената која доаѓа на работа го прима дежурството од смената која заминува од рабо-
та. 
Примо-предавање на дежурствата се врши во гаражите, каде се построени пожарника-

рите од двете смени, облечени во  униформа и уредно потшишани и бричени. 
Командирот на смената која го прима дежурството го чита дневниот распоред на по-

жарникарите по возила и одредува дежурен во објектот и дежурен на уредите за врски. 
По читањето на дневниот распоред пожарникарите од смената која го предава дежурс-

твото ги запознаваат пожарникарите од смената која го прима дежурството за промените и 
настаните кои се случиле во текот на дежурството, а пожарникарите кои ја примаат смена-
та ги прегледуваат возилата и другата опрема. 
Примо-предавањето на дежурството се евидентира во посебна книга, а истата се потвр-

дува со потпис од двајцата Командири на смена, а потоа се оверува од Командирот на еди-
ницата. 

 
Член 5 

Тактичкиот распоред на пожарникарите по возила го врши Командирот на смена, а со 
цел секој пожарникар да знае за кое возило е одговорен и со кое возило оди на интервен-
ција. 
Промена на тактичкиот распоред се врши по потреба според присутноста на пожарни-

карите. 
 

3. Вршење на смотра 
 

Член 6 
Со смотра се утврдува моменталната состојба во противпожарната единица и надво-

решниот изглед на пожарникарите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар, 
униформата и чевлите. 
Секое постројување на пожарникарите на противпожарната единица треба да биде и 

кратка смотра. 
При вршењето на смотра одговорното лице кое раководи со смената  укажува на забе-

лежаните неправилности и дава наредба за нивно отстранување веднаш или во определен 
рок. 
Смотра на противпожарна единица се врши еднаш месечно од стрaна на Командирот на 

единицата. 
 

4. Примање на известување за настанати пожари 
 

Член 7 
Известувањето за настанатиот пожар или други незгоди се прима преку средствата за 

врски (телефон, радиостаница, факс и друго), преку центарот за информирање и тревоже-
ње, преку дежурниот во полиција,  директно од граѓанин и друго. 

 
Член 8 

Кога известувањето се прима преку средствата за врски, дежурниот пожарникар на уре-
дите за врски во противпожарната единица ги евидентира следните податоци: 
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1. место на настанување на пожарот (улица, број, назив на местото, поважни објекти за-
ради ориентација и најблиски патишта за доаѓање до местото на пожарот); 

2. што гори-вид на пожарот (станбена зграда, индустриски објект и слично); 
3. дали постои опасност по животот на луѓето; 
4. обем и големина на пожарот, на кој дел од објетот е (подрум, спрат, покрив и сл.) и 

дали сосдните објекти се во опасност; 
5. лично име на лицето што го пријавува пожарот и број на телефонот од каде пријаву-

ва; 
6. задолжително се забележува времето на применото известување (ден, час и минута). 
Заради утврдување на точноста на податоците се врши проверка со барање на лицето на 

дадениот телефонски број. 
Известувањето од став 1 на овој член се регистрира на посебен образец во два примеро-

ка од кои едниот останува  за евиденција, а вториот му се предава на лицето кое раководи 
со гаснењето на пожарот. 
Примањето известување со сите податоци се снима на електронски уред (опрема за 

автоматско снимање). 
 

Член 9 
Дежурниот по применото известување и упатување на единицата на местото на наста-

нот, веднаш ги известува дежурната служба на организацијата која врши дистрибуција на 
електрична енергија, дежурниот во полиција, центарот за информирање и тревожење, а по 
потреба и службата за брза медицинска помош. 
 

5. Излегување на местото на пожарот 
 

Член 10 
Откако ќе се утврди точноста на известувањето за пожарот, во противпожарната едини-

ца се дава знак за тревога. 
Знакот за тревога го дава одговорното лице кое раководи со противпожарната единица, 

дежурниот пожарникар во противпожарната единица или друго овластено лице. 
 

Член 11 
Тревогата во противпожарната единица се врши со звучен сигнал или друг вообичаен 

начин, зависно од условите и техничката опременост на противпожарната единица и по 
пат на разгласнастаница се даваат кратки упатства за причините на узбуната. 
Пожарникарите кои не се наоѓаат во противпожарната единица во времето на тревога-

та, а има потреба од истите се повикуваат на начин утврден според стандардна оперативн-
та постапка за нивно повикување. 
 

Член 12 
После тревогата за настанатиот пожар, противпожарната единица по наредба на одго-

ворното лице кое раководи со истата или овластеното лице од него , излегува на местото 
на пожарот. 

 
Член 13 

Бројот и видот на техничката опрема и средства за гаснење на пожари во моментот на 
примањето на известувањето за истиот ги одредува одговорното лице кое раководи со 
противпожарната единица или овластеното лице од него во зависност од добиените ин-
формации и непосредниот увид за видот и обемот на пожарот и изворите на вода, состој-
бата на патиштата и висината на објектите зафатени од пожар. 
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Член 14 
При излегувањето противпожарните возила се движат во единствена колона, а колоната 

ја предводи возилото во кое се наоѓа лицето кое раководи со гаснењето на пожарот. 
Секое противпожарно возило има екипаж, а секое навално возило има и раководител на 

истиот. 
 

Член 15 
Заради брзо и непречено пристигнување до местото на пожарот, противпожарните во-

зила даваат знак со звучен сигнал и ротационо светло со сина боја. 
При враќањето од гаснењето на пожарот, противпожарните возила не го употребуваат 

звучниот сигнал и ротационото светло. 
 

Член 16 
Во случаите кога противпожарните возила не можат да дојдат до местото на пожарот 

(мека подлога, снежни наноси, комунални препреки и сл.) лицето кое раководи со гасне-
њето на пожарот превзема мерки: 

- до местото на пожарот да се дојде со помош на соодветни влечни средства и 
- до местото на пожарот да се дојде со користење на погодни туѓи сообраќајни средства за пре-

воз на луѓе и опрема. 
 

Член 17 
Ако на патот до местото на пожарот одговорното лице кое раководи со противпожарната 

единица, односно лицето кое раководи со гаснењето на пожарот прими известување дека пожа-
рот е изгаснат од дежурниот пожарникар на противпожарната единица или од друго овластено 
лице, ќе нареди враќање на противпожарните возила во противпожарната единица, а само едно 
возило  оди на местото напожарот заради извидување на истиот и постоење на опасност од по-
вторно појавување на пожарот. 

 
Член 18 

Ако на патот до местото на пожарот прими известување за нов пожар или забележи нов 
пожар, лицето кое раководи со гаснење на пожарот ќе постапи на следниот начин: 

1. ако нема можности да оддели дел од пожарникарите, техничката опрема и средствата 
за гаснење на пожар ќе го продолжи патот и за тоа веднаш ќе го извести дежурниот во 
приотивпожарната единица. Ако се работи за пожар во кој се загрозени животите на луѓе-
то или имот од поголема вредност, ќе се упати на местото на тој пожар и за тоа ќе го изве-
сти дежурниот пожарникар во противпожарната единица. 

2. ако има можности ќе изврши распоред на пожарникарите, техничката опрема и 
средствата за гасење на пожар на двете места и за тоа ќе го извести дежурниот пожарни-
кар во противпожарната единица. 

 
Член 19 

По пристигнувањето на местото на пожарот лицето кое раководи со гаснењето на пожа-
рот воспоставува врска (телефонска или радиоврска) со дежурниот пожарникар во против-
пожарната единица и го информира за развојот на настанот и потребата од активирање до-
полнителни сили. 
На местото на пожарот се воспоставува и врска за размена на информации на одделни 

пожарни сектори и издавање � примање на наредби. 
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6. Проценка на состојбата на местото на настанот  
и распоред на техничката опрема и средствата  

за гаснење на пожар 
 

Член 20 
На местото на настанот лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ја оценува состојба-

та зависно од обемот, видот на пожарот и тактичкото дејствување и го организира распоредот 
на техничката опрема и средствата за гасење на пожар, на начин што ќе обезбеди: 

- техничката опрема и средствата за гаснење на пожар да не се загрозени од рушење на 
објектите и влијание од зголемено топлотно зрачење; 

- со распоредот на техничката опрема и средствата за гасење на пожар да се обезбеди 
ефикасно дејство на главниот нападен правец; 

- ефикасна и наизменична работа на техничката опрема и средствата за гаснење на по-
жар и 

- вишокот на техничката опрема и средствата за гасење на пожар на местото на пожа-
рот, да се врати назад во противпожарната единица. 
 

7. Барање помош од други противпожарни единици 
 

Член 21 
Кога состојбата на местото на настанот тоа го бара, лицето односно штабот кој раково-

ди со гаснењето на пожарот бара  помош од друга противпожарна единица согласно про-
писите за пожарникарство. 

 
Член 22 

Лицето односно штабот кој раководи со гаснењето на пожарот, во барањето за помош 
го определува бројот на пожарникарите, противпожарните возила, техничката опрема и 
средствата за гаснење на пожар во зависност од големината и техничката опременост на 
противпожарната единица од која е побарана помош. 
Како помош од противпожарната единица може да се испрати од 50% до 70% од работници-

те во една смена, 50% од противпожарните возила (навални и пратечки ), како и поединечните 
специјални возила (возила со �Ѕ� од 2000 до 4000 кгр., автомеханички скали или возило со пла-
тформа), ако се бара помош од тој вид на возила. 
При приемот на барањето за помош, дежурниот пожарникар во противпожарната еди-

ница од која е барана помош веднаш  го известува барателот дали целосно или делумно  
ќе ја добие бараната помош. 

 
Член 23 

Дежурниот пожарникар во противпожарната единица од која е барана помош, веднаш 
по применото барање ги определува пожарникарите, техничката опрема и средствата за 
гаснење на пожар и ги упатува на местото  на пожарот со задача  да се јават на лицето кое 
раководи со гаснењето на пожарот. 
Дежурниот пожарникар веднаш го известува одговорното лице кое раководи со против-

пожарната единица или лицето кое го заменува за дадената помош и ги повикува опреде-
лените пожарникари за пополнување на смената. 
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8. Раководење со гаснењето на пожари 
 

Член 24 
Начинот на раководењето со гаснењето на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот 

зависи од обемот на пожарот и силите  кои  учествуваат во гаснењето на пожарот. 
Пожарникарите на противпожарната единица и другите лица кои се повикани да пру-

жат помош во гаснењето на пожарот се придржуваат на наредбите на лицето кое раководи 
со гаснењето на пожарот.  

  
Член 25 

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, на местото на пожарот го утврдува 
следното: 

- дали од пожарот се загрозени луѓе; 
- локација на пожарот и видот на материјалот зафатен од пожарот; 
- обемот и интезитетот на пожарот; 
- правецот на ширењето на пожарот; 
- карактеристики на објектите зафатени од пожар и  
- можност за пристап и влегување во објектот. 
 

Член 26 
Врз основа на утврдената состојба од член 26 на овој правилник, лицето кое раководи 

со гаснењето на пожарот одлучува за начинот на спасувањето на луѓето и имотот, видот 
на техничката опрема и средства за гаснење на пожар, потребниот број на пожарникари, 
начинот на гаснење на пожарот, правец на напад, употреба на заштитна опрема и мерки за 
безбедност на пожарникарите на противпожарната единица како и начинот на снабдување 
со вода. 

 
Член 27 

Лицето кое раководи со гаснењето на пожар ќе го одреди правецот на дејствување при 
гаснењето на пожарот во зависност од опасностите по животот на луѓето и загрозеноста 
на имотот, својствата на материјалите кои горат, местото на пожарот и слично. 
Одредувањето на правецот на дејствувањето на пожарникарите, техничката опрема  и 

средствата за гаснење на пожар зависи од следното: 
- ако со пожарот е создадена опасност по животот на луѓето, правецот на дејствувањето 

треба да се насочи кон спасување односно евакуирање на загрозените од пожарот; 
- ако пожарот зафатил дел од објектот и постои опасност да се прошири на други дело-

ви или соседни објекти, простории или постројки, правецот на дејствувањето треба да се 
насочи кон правецот на ширењето на пожарот; 

- ако објектот гори и постои опасност да се прошири на други објекти од поголемо зна-
чање, правецот на дејствување ќе се насочи на страната на објектите кои не се зафатени од 
пожарот; 

- ако објектот гори, а не постои опасност за соседните објекти, правецот на дејствување 
ќе се насочи таму каде што пожарот може да нанесе најголема материјална штета и 

- ако во местото на пожарот постои опасност од експлозија, правецот на дејствувањето 
ќе биде од местото од каде може успешно да се спречи експлозијата и се обезбеди безбед-
ност на учесниците во гаснењето на пожарот. 
Правецот на дејствување на пожарникарите, техничката опрема и средствата  за гасне-

ње на пожар може да се менува, зависно од промената на случаите од став 2 на овој член. 
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Член 28 
Во случаите кога во гаснењето на пожарот се повикани да укажат помош  противпо-

жарни единици на Армијата на Република Македонија или противпожарни единици на со-
седна држава, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот го определува заедничкиот 
начин на дејствување. 

 
Член 29 

Кога противпожарната единица е повикана да укаже помош во гаснењето на пожар на 
воена протипожарна единица или на територија на соседна држава, истата се придржува 
на наредбите на воениот старешина односно лицето или органот кој раководи со гаснење-
то на пожарот на територијата на соседната држава. 

 
Член 30 

Кога во акцијата за гаснење на пожар се вклучени специјални авиони и хелихоптери на-
менети за тоа, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот постапува според стандард-
ната постапка за работа со специјални авиони и хеликоптери.  

 
Член 31 

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, постојано се грижи да го заштити живо-
тот на луѓето кои учествуваат во гаснењето на пожарот и да спречи непотребни оштетува-
ња на објектот и материјалните добра кои се спасуваат. 

 
9. Предупредување 

 
Член 32 

Пожарникарите на протипожарните единици ги предупредуваат лицата (кои живеат, ра-
ботат, се движат или слично) во близина на местото на настанот за опасноста од настана-
тиот пожар или експлозија или на постоење на некоја друга опасноаст која ја загрозува 
нивната лична сигурност, животот и имотот. 

 
Член 33 

Предупредувањето се дава усмено, со светлосен знак или на друг погоден начин и пре-
дупредувањето мора да биде јасно и кратко. 
Предупредувањето со знак се дава на пропишан начин, ако неговото давање за одреде-

ни случаи е пропишано. 
10. Издавање на наредби 

 
Член 34 

Наредбите на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот издадени на граѓани,тргов-
ски друштва, јавни претпријатија, установи и служби се однесуваат на превземање на 
одредени мерки и дејствија или на воздржувањето од одредени активности од кои непо-
средно зависи извршувањето на задачите и тоа само за време кое е неопходно тие задачи 
да се извршат. 
Лицата кои живеат во непосредна близина на местото на пожарот и лицата кои ќе се за-

текнат на местото на пожарот, како и трговски друштва, јавни претпријатија, установи и 
служби, по наредба на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот учествуваат во гас-
нењето на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот, како и да стават на располагање на 
противпожарната единица: алат, превозни и други средства за гаснење на пожарот и за 
спасување на луѓето и имотот. 
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Во трговски друштва,јавни претпријатија, установи и служби, наредба се издава на од-
говорното лице или лицето кое го заменува.  
Ако  лицата од став 3 на овој член не се присутни наредбата се издава на лицето кое ќе 

се затекне во просториите на трговските друштва, јавните претпријатија, установите и 
службите. 
Наредбата се издава непосредно и усно, а по потреба писмено или преку средствата за јав-

но информирање. 
 

11. Забрана за пристап и движење на одреден  
простор или објект 

 
Член 35 

Забраната на пристап и движење на неповикани лица на местото на пожарот како и забрана-
та на сообраќајот заради непречен пристап на протипожарните возила и други средства за гас-
нење на пожари, се врши за времето што ќе го нареди лицето кое раководи со гаснењето на по-
жарот и  се спроведува од страна на полицијата.  
 

12. Евакуација на луѓето и имотот 
 

Член 36 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, ќе нареди евакуација на лица и отстра-

нување на предметите од соседните објекти што се загрозени од пожар, отстранување на 
материјали што би можеле да бидат зафатени со пожарот и уривање на објект, односно от-
странување на постројка, уред и слично што би можел да го пренесе пожарот врз други 
објекти, доколку ширењето на пожарот не може да се спречи на друг начин, како и да 
превземе мерки за обезбедување на отстранетите предмети и материјали од кражба или 
незаконито присвојување на евакуираниот имот. 

 
Член 37 

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот се грижи да не се растураат, изнесуваат 
и земаат предмети и материјали од местото на пожарот од страна на неповикани лица или 
пожарникарите на противпожарната единица односно лицата кои учествуваат во гаснење-
то на пожарот. 
Пронајдените пари, хартии од вредност и други скапоцености од страна на лицето кое 

раководи со гаснењето на пожарот со потврда се  предават на најблиската полициска ста-
ница.  

 
13. Обезбедување на извори за вода и снабдување  

со вода 
 

Член 38 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот во местото каде се појавил пожарот или 

во целата населба ќе го ограничи делумно или целосно доводот на вода на другите потро-
шувачи заради обезбедување на потребна количина на вода за гаснење на пожарот. 
Заради ефикасно гаснење на пожарот, пожарникарите на противпожарната единица ко-

ристат вода од соседните бунари, цистерни, резервоари, канали и слично кои им припаѓаат 
на граѓани, трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби, а истите се во бли-
зина на местото на пожарот. 
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14. Прекин на довод на електрична енергија, гас, нафта или други запаливи течности 
 

Член 39 
Лицето кое раководи  со гаснењето на пожар ќе нареди да се прекине доводот на еле-

ктрична енергија, гас, нафта или други запаливи течности заради спречување, ширење на 
пожар и појава на експлозија. 

 
15. Влегување односно отварање на заклучени  

објекти и простории 
 

Член 40 
Пожарникарите на противпожарните единици влегуваат односно насилно отвараат зак-

лучени објекти или простории, по наредба на лицето кое раководи со гаснењето на пожа-
рот, заради гаснењето на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот и тоа: 

1. ако во станот или просторијата настане експлозија или пожар при што се доведени во 
опасност животот на луѓето и имотот и 

2. ако се укаже потреба од отстранување на непосредна опасност од пожар или експло-
зија по животот на луѓето и имотот. 

 
Член 41 

Пожарникарите на противпожарните единици кои влегуваат во присилно отворен објект 
или просторија се задржуваат во истите  само за времето додека постојат причините за влегу-
вањето во објектот или просторијата. 
При насилно влегување во заклучениот објект или просторија се одбегнува непотребно-

то оштетување. 
 

16. Отстранување на паркирани возила и предмети 
 

Член 42 
Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ќе нареди отстранување на паркирани 

возила и предметите кои се наоѓаат на местото на пожарот и истите претставуваат пречка 
за непречен пристап на противпожарните возила и другите средства за гаснење на пожа-
рот. 
Отстранувањето на возилата и предметите од став 1 на овој член  се врши со повикува-

ње на сопствениците односно корисниците на истите, соодветните служби кои вршат от-
странување на возилата и предметите или отстранувањето го вршат самите пожарникари 
на противпожарните единици. 
При отстранувањето на паркираните возила и предметите се избегнува непотребното 

оштетување. 
 

17. Употреба на туѓо сообраќајно средство  
и средство за врски 

 
Член 43 

За превоз до здравствената установа на лица настрадани од пожар и за доoпремување 
на средства за гаснење на пожар, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ќе нареди 
користење на сообраќајни средства на државни органи, трговски друштва, правни лица, 
или граѓани ако на местото на пожарот нема возила за доoпремување на средствата за гас-
нење на пожар и возила за прва помош. 
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Член 44 
Пожарникарите на противпожарните единици ќе се послужат со средства за врска на 

државни органи,  трговски друштва, правни лица,  или граѓани, во случај  на барање на по-
мош за гаснење на пожарот и спасување на луѓето и имотот или за известување на најбли-
ската полициска станица.  

 
Член 45 

Кога при гаснењето на пожарот се користат сообраќајни средства на државни органи, 
трговски друштва, правни лица и граѓани, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот 
на барање на сопственикот на употрененото сообраќајно средство му издава потврда за 
неговото користење. 

  
18. Заминување од местото на пожарот 

 
Член 46 

Пожарникарите на противпожарните единици работите на гаснењето и спасувањето на 
луѓето и имотот ги вршат се додека не се изгасне пожарот односно не се заврши спасува-
њето. 
Противпожарната единица го напушта местото на пожарот кога лицето кое раководи со 

гаснењето на пожарот тоа ќе го нареди. 
 

Член 47 
Ако постои опасност од повторно избувнување на пожарот, лицето кое раководи со гас-

нењето на пожарот ќе определи противпожарна стража со потребен број на пожарникари, 
техничка опрема и средства за гаснење на пожар на местото на пожарот. 

  
III. МИНИМАЛНИ КРИТЕРИУМИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИ-
НИЦИ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕДСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ СО КОИ 

РАСПОЛАГААТ ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

1. Критериуми за сместување на противпожарните единици 
 

Член 48 
Под минимални критериуми за сместување на пожарникарите, техничката опрема и 

сретствата за гаснење на пожари со кои располагаат противпожарните единици, се подраз-
бира минимумот на објекти (простории) за сместување на противпожарните возила, мага-
цински простор за сместување на техничката опрема и средствата за гаснење на пожари, 
како и други  простории за секојдневни потреби на пожарникарите. 

 
Член 49 

Противпожарната единица располага со следните простории: гаражи  за сместување на си-
те возила кои ги поседува единицата, просторија за Командирот натериторијалната противпо-
жарна единица, просторија за Командирот на смена, просторија за дневен престој на пожар-
никарите, просторија за пасивен одмор на пожарникарите, дежурна просторија за врски, чајна 
кујна со трпезарија, магацински простор, гардероба за преоблекување на пожарникарите, про-
сторија за чување на лична заштитна опрема, санитарен јазол со бања, работилница со опрема 
и алат за одржување на противпожарните возила, техничката опрема и противпожарните  апа-
рати. 
Сите простории во кои е сместена противпожарната единица се опремени со потребни-

от мебел и уреди според бројот на пожарникарите во единицата. 
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Член 50 
Противпожарните единици располагаат и со кула за изведување на вежби од височина, 

простор (полигон) за вежбање, сала за вежбање, дигалка или столб за сушење на цревата, 
подземен хидрант со базен за повлекување на вода со противпожарни возила, со преносни 
моторни пумпи и електрични пумпи. 
 

2. Критериуми за техничката  опрема и средства  
за гаснење на пожар со кои треба да располагаат  противпожарните единици 

 
Член 51 

Под минимална техничка опрема и средства за гаснење на пожар во смисла на овој пра-
вилник се подразбира минимумот на противпожарна техничка опрема и средства за гасне-
ње на пожар со што располага  противпожарната единица, наменети за гаснење на пожар и 
спасување на животот на луѓето и имотот загрозени од пожар и потребната количина на 
резерви на соодветна техничка опрема и средства за гаснење на пожар. 

 
Член 52 

Минимална техничка опрема и средства за гаснење на пожар со кој треба да располага-
ат  противпожарните единици, зависи од степенот на загрозеност од пожар, видот на обје-
ктите што се заштитуваат, бројот на пожарникарите во противпожарната единица и пла-
нот за заштита и спасување на општината односно на градот Скопје. 

 
Член 53 

Противпожарни единици кои во својот состав имаат до 17 пожарникари располагаат со 
следната техничка опрема: 

- едно навално противпожарно возило (комбинирано вода-пена или вода-пена-сув 
прав); 

- една противпожарна цистерна (пратечко возило) со носивост над 7000 литри вода и 
над 400 литри пенило; 

- едно теренско возило (од 5 до 10 седишта); 
- едно комби возило или приколка за превоз на моторни и електрични пумпи и друга 

противпожарна опрема; 
- една приколка Ѕ-250 кгр; 
- една моторна и една електрична пумпа за вода со капацитет над 800 литри во минута 

со потребна додатна опрема; 
- еден агрегат за производство на електрична енергија; 
- еден пар рефлектори од 1000 до 1500 вати; 
- еден длабокоповлекувач на вода; 
- еден чадовлекач; 
- три одела за заштита од опасни материи; 
- две санитетски носила; 
- сандаче за прва помош; 
- стартер - исправувач за полнење на акумулатори; 
- стабилна радиостаница; 
- три преносни радиостаници со полначи на батерии; 
- комплет алат за исклучување на електрична енергија; 
- отворена, затворена или спирална спусница; 
- унакрсно јаже за спасување; 
- скали: кукачи, составувачи, растегачи и морнарски; 
- еден двоглед; 
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- два мегафони; 
- две моторни пили за дрво; 
- една моторна пила за метал; 
- две рачни пили за дрво; 
- десет секири; 
- десет копачи; 
- десет лопати; 
- десет гребули; 
- триесет челични  метли; 
- десет грбни пумпи (напртњачи) за гаснење пожар; 
- еден генератор за лесна пена; 
- две млазници за средна пена; 
- рачна сирена и ѕвоно за узбунување; 
- две мешини (20 до 25 литри) за вода за пиење; 
- десет ранци за на терен, десет порции за јадење и десет чутурици за вода. 
Секое навално противпожарно возило се опремува со следната против пожарна опрема: 
- доводни противпожарни црева со вкупна должина над 8 мерти; 
- една всисна корпа од ø 110 мм; 
- 5 одводни противпожарни црева од ø 75 мм со спојки; 
- 15 одводни противпожарни црева од ø 52 мм со спојки; 
- хидрантски продолжеток од ø 110 мм (доколку постои таква хидрантска мрежа); 
- хидрантски продолжеток од ø 75 мм; 
- хидрантски клуч со четворка; 
- 3 универзални клучево за црева; 
- 20 држачи на противпожарни црева; 
- 20 носачи на противпожарни црева; 
- 2 крпачи на противпожарни црева; 
- 3 обични млазници со затворач од кои една ø 75 мм и две ø 52 мм; 
- по две универзални и комет млазници од ø 52 мм; 
- по една монсун и длабинска млазница од ø 52 мм; 
- една троделна разделница и една собирница; 
- една меѓумешалица за добивање на воздушна пена; 
- 4 пара облека за заштита од високи температури; 
- 4 изолациони апарати со компримиран воздух и осум односно четири резервни боци 

во зависност од типот на апаратите; 
- 3 рачни противпожарни  апарати Ѕ-9 кгр; 
- 2 рачни противпожарни апарати СО2-5 кгр; 
- 2 акумулаторски лампи; 
- 7 спасителни јажиња;  
- 1 скала кукача; 
- 1 скала составувача од три дела; 
- 2 редуцир спојки 110/75 и 3 редуцир спојки 75/52; 
- 1 штангла за рушење; 
- 2 грбни пумпи (напртњачи). 
Секоја противпожарна цистерна се опремува со следната противпожарна опрема: 
- доводни противпожарни црева со вкупна должина над 8 метри; 
- една всисна корпа од 110 мм; 
- 3 одводни противпожарни црева од ø 75 мм со спојки; 
- 9 одводни противпожарни црева од ø 52 мм со спојки; 
- хидрантен продолжеток од ø 75 мм со хидрантски клуч  и четворка; 
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- 3 универзални клучеви за црева; 
- 12 држачи на противпожарни црева; 
- 12 носачи на противпожарни црева; 
- 2 крпачи на противпожарни црева; 
- 2 универзални млазници, две комет млазници и една млазница со затворач од 75 мм; 
- 2 рачни противпожарни  апарати Ѕ-9; 
- 1 рачен противпожарен апарат СО2-5 кгр; 
- 2 акумулаторски ламби; 
- 2 редуцир спојки 110/75 мм и три редуцир спојки 75/52 мм. 
Теренското противпожарно возило е опремено со следната противпожарна опрема: 
- пет челични метли; 
- пет грбни пумпи; 
- две лопати; 
- еден копач; 
- еден двоглед; 
- еден мегафон; 
- една акумулаторска лампа; 
- две мешини за вода за пиење. 
Покрај противпожарната  опрема  од овој член сите противпожарни возила се опремени 

и со следната опрема: колска радиостаница со антена, дигалка, клуч за тркала, два подме-
тачи за тркала (клинови) за под тркала, црево за пумпање гуми, еден пар синџири за снег, 
копач, лопата, секира, штангла за влечење, две хебли и санитетска торбица со комплет 
прибор за прва помош. 

 
Член 54 

Против пожарната единица која во својот состав има од 18 до 32 пожарникари покрај 
техничката опрема предвидена во член 53 на овој правилник, на секои осум пожарникари 
располага со уште едно противпожарно возило (навално или пратечко) со потребната 
опрема за тоа возило и за секое возило по две преносни радиостаници со полначи за бате-
рии. 

Член 55 
Против пожарна единица со над 32 пожарникари, покрај техничката опрема од члено-

вите 53 и 54 на овој правилник на секои  12 пожарникари располагаат со уште едно про-
тивпожарно возило (навално или пратечко) со потребната опрема за тоа возило. 
Противпожарната единица од став 1 располага и со механичка скала на приколка, авто-

механичка скала или хидраулична платформа, возило со техничка опрема, возило за гасне-
ње на шумски пожари и возило со сув прав Ѕ-2000. 

 
Член 56 

Противпожарните единици покрај техничката опрема од членовите 53, 54 и 55  на овој 
правилник располага и со: товарни возила, командни возила, возило со кран, компресор за 
полнење на боци од изолациони апарати на компримиран воздух, воздушни перници за 
подигнување на товар, хидраулични ножици за сечење и раздвојување на метал и друга 
опрема согласно планот за заштита и спасување на општината, односно на градот Скопје.  

 
Член 57 

Поради навремена замена на оштетена и амортизирана противпожарна опрема и средства 
за гаснење на пожари во противпожарната единица треба да има резерва на противпожарна 
опрема 20% од опремата која е сместена на возилата и резерва на сув прав Ѕ и пенило за нај-
малку две полнења на возилата и противпожарните апарати. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 58 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начи-

нот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гаснење на пожари на 
територијалните и  професионалните противпожарни единици (�Службен весник на СРМ� 
бр.42/87). 

 
Член 59 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија�. 

 
   Бр. 08-265/1                             Директор на Дирекцијата 

6 февруари 2006 година                   за заштита и спасување, 
      Скопје                                            Киро Атанасов, с.р. 

 


