
 

 

Назив на СЗ Спасител во планина и непристапен терен 

Код на СЗ 1500.40.02 

Сектор  
Спорт и рекреација  

Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV ( четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Спасител во планина и непристапен 
терен се дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции за 
превземање на мерки и постапки за спасување и превенција на 
несакани  несреќи во планина и непристапен терен. Спасителот во 
планина и непристапен терен  го проучува теренот, просторот и 
условите на местото на настанот, планира потребна опрема, средства и 
алати за интервенирање во настанатата несакана ситуација. 
Тој врши прибирање и обработка на информации, за подготовка на 
спасителната акција. Определува потребни човечки и материјални 
ресурси за интервенција во дадена ситуација. Применува соодветни 
методи, техники и ресурси за спасување. Врши евакуација на лица од 
планина и непристапен терен. Пружа медицинска и прва помош на 
повредениот /те  и самопомош по потреба. Врши транспорт на лицата 
од планина и непристапниот терен или лавинска зона. Изготвува понуди 
за извршување на работи поврзани со спасителни акции на планина и 
непристапен терен. Изработува  калкулации на цените на чинење на 
услугите 
    Спасителот во планина и непристапен терен познава  номенклатура 
на Меѓународната асоцијација на алпинистичките и планинарските 
федерации на светот (UIAA- Union International des Alpinistic Assotiations) 
за опис на алпинистичките насоки и е способен да изврши квалитетно 
фото и видео документирање при спасителни акции. 
 

 
Бр. Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Анализа, 
планирање и 
организирање на 
активности 

 
Ја проучува и 
анализира 
состојба на 
планина и 
непристапен 
терен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Следи состојба на планински  и 

непристапен терен 
2. Го проучува теренот, местото и условите 

каде ќе се одвива работата во планината, 
непристапните терени и во лавинските 
зони; 

3. Планира начин на обележување на 
просторот окoлу лавинската зона  

4. Организира пружање на медицинска и 
прва помош на планински непристапен 
терен 

5. Врши анализа на добиените податоци од 
местото на настанот 

6. Врши проверка на местото на настанот за 
направено сондирање на лавинската 



Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

сонда 
7. Планира човечки и материјални ресурси 

за интервенција на местото на настанот 
на планински и непристапен терен 

8. Врши размена на искуства со 
спасителите во планина и на 
непристапен терен од други земји,  

9. Развива нови методи за изведување на 
спасителни акции во планина и на 
непристапен терен.  

10. Ги планира предвидените активности на 
тимот на начин кој ги зголемува 
вештините на секој поединец и ја 
зголемува нивната продуктивност 

2.  Подготовка за 
работа 

Превзема 
подготвителни 
активности  за  
интервенција на 
местото на 
настанот 
 

 
1. Врши предвидувања на временската 

прогноза  потребно за  планирање на 
планинската спасителна акција. 

2. Врши прибирање и обработка на 
информации. 

3. Подготвува план за работа на 
спасителната екипа. 

4. Формира тим за спроведување на 
активностите. 

5. Ги утврдува целите и задачите на секој 
член од тимот за работа на одделни 
активности од спасувачката акција. 

6. Изготвува  листа на приоритетн работи  
за реализација на спасителната акција. 

7. Обезбедува ресурси следејќи ги 
договорените процедури. 

8.  Ги информира соодветните лица во 
матичната спасувачка организација. 

9. Ја подготвува опремата за спасување, 
прва помош и медицинска помош; 

10. Ги известува сите инволвирани работни 
тела и државни институции. 

3.  Оперативни 
активности 

Опсервација  на 
активности за 
спасителна 
акција на 
планина и 
непристапен 
терен 

1. Изведува тестирање за проценка на 
лавинска опасност. 

2. Елиминира лавинска опасност по пат на 
провокација со механички методи. 

3. Ограничува и врши забрана за движење 
во одредена зона или одредени области 
низ планината што не се целосно 
безбедни во моментот. 

4. Определува потребни човечки и 
материјални ресурси за интервенција во 
спасителната акција. 



 

 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Врши избор на опрема, облека, храна, 
превоз и канали на комуницирање и 
информирање. 

  Изведува 
спасувачка акција 
на планина и 
непристапен 
терен  

1. Организира спасувачка акција на карпа, снег, 
лавина 

2. Применува соодветни методи за спасување 
во лавини, спасување од блокирана жичара, 
хеликоптер, како и параглајдерист и 
делтапланерист.  

3. Применува постапки и процедури при 
подготовка на спасување на планина и 
непристапен терен. 

4.  Поставува  технички знаци и патоказни 
знаци на оптимални и видливи места.  

5. Ракува со лавински уреди 
6. Врши евакуација на лица на планина и 

непристапен терен 
7. Идентификува вид  и карактеристики на 

повреди на  лицето/а  во планина и 
непристапен терен 

8. Пружа медицинска и прва помош на 
повредениот /а  и самопомош по потреба  

9. Правилно го сместува повредениот во 
превозното  срество во зависност од видот 
на повредата 

10. Врши транспорт на лицата од планина и 
непристапниот терен или лавинска зона 

11. Применува општи принципи на педагогијата 
и ги знае основните педагошки методи за 
работа. 

 
  Врши активности 

по спасувачка 
акција на 
планина и 

непристапен 
терен 

 

1. Врши анализа на завршените планински 
спасителни акции и акциите кои се во тек, 

2. Комуницира со повредениот за време на 
транспортот 

3. Ги транспортира повредениот/те  на 
безбедно место 

4.  Комерцијални 
активности 
 

 
Следи приходи и 

расходи  
 
 
 
 
 
 
 

1. Изготвува понуди за извршување на работи 
поврзани со спасителни акции на планина и 
непристапен терен 

2. Изработува  калкулации на цените на 
чинење на услугите. 

3. Управува  и следи  приходи и трошоци 
4. Го следи распоредувањето на ресурсите 
5. Ја анализира, толкува и проценува  услугата 
6. Врши контрола на трошоците, обезбедува 

најдобро можно користење на достапните 
ресурси 



Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5.  Административни 
активности 

Пополнува 
формулари и 

води пропишана 
документација и 

евиденција 

1. Пополнува набавна листа за набавка на 
потребната опрема. 

2. Ја води, ажурира и чува евиденцијата на 
одредено место за потребните ресурси. 

3. Пополнува  документација за реализација на 
активностите. 

4. Користи соодветен формулар, за почеток на 
работата, со цел евиденција во базата со 
податоци на настанати несреќи. 

5. Води евиденција за искористеноста на 
опремата за работа на планина и во 
непристапни терени. 

6. изготвува извештаи за  циклусите на 
работниот процес. 
 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Почитува мерки,  
процедури и 

стандарди  за 
спасување во 

планина и 
непристапен 

терен 

1. Почитува мерки за професионална 
безбедност на планина и непристапен 
терен 

2. Почитува кодекс за спасување на 
планина и непристапен терен  

3. Применува ICAR-CISA (International 
Commission for Alpine Rescue) 
стандардите 

4. Почитува Анекс 12 на Меѓународната 
организација за цивилно воздухопловство 
ICAO (International Civil Aviation 
Organization) 

5. Применува постапки и процедури за 
организирање на спасителна акција на 
планина и во карпа  

6.  Го применува  системот на спасување во 
Р. Македонија.  

7. Познава  номенклатура на 
Меѓународната асоцијација на 
алпинистичките и планинарските 
федерации на светот (UIAA- Union 
International des Alpinistic Assotiations) за 
опис на алпинистичките насоки и е 
способен да изврши квалитетно фото и 
видео документирање при спасителни 
акции. 

8. Го проверува квалитетот, количината и 
соодветноста на ресурсите пред нивното 
користење. 
 

https://www.icao.int/
https://www.icao.int/


 

 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7.  Одржување и 
поправка на 
опрема 

 Следи  
исправност на 

техничката 
опрема за 

спасување на 
планина и 

непристапен 
терен 

1. Следи исправност на техничката опрема 
за спасување на планина и непристапен 
терен во „сува“ карпа. 

2. Следи исправност на техничката опрема 
за спасување на планина и непристапен 
терен во зимски услови.  

3. Детектира  неисправност на техничката 
опрема за спасување на планина и 
непристапен терен и интервенира 
соодветно 

4. Обезбедува услови опремата и 
материјалите правилно да се  
складирани и одржувани. 

5. Обезбедува услови  ресурсите да се 
користат на ефективен и ефикасен начин 
и во согласност со организациските и 
законските барања. 

6. Врши контрола на условите за чување на 
материјалите и опремата; 

7. Правилно ја користи опремата и 
помошните средства потребни за работа  

 
8. Комуникација Комуницира  со 

членовите на 
тимот и со 
останатите 
чинители 

1. Контактира со координативниот центар за 
спасување. 

2. Врши  кординација во потрага и 
спасување како и кординација на лице 
место на несреќата. 

3. Ги известува сите инволвирани работни 
тела во и други надворешни и државни 
институции; 

4. Одржува постојана радио врска со своите 
колеги и соработници, а со цел постојана 
информираност за целата територија чија 
безбедност се надгледува 

5. Ги известува колегите за било какви 
потешкотии или за проблеми кои ќе 
произлезат во тек на спасителната 
акција. 

6. Комуницира со членовите на тимот пред,  
за време и по завршување на работата, 
како и со останатите посетители  на 
планината 

7. Дава повратна информација до колегите 
за нивната работа и бара повратна 
информација од колегите за неговата 
работа со цел да ги идентификува 
областите што треба да се подобрат 

9.   Здравје, 
безбедност и 
заштита при 

работа и заштита 

Обезбедува 
услови за 

безбедност и 
заштита на 

1. Следи промени во пошироките општествени 
трендови, економската клима, прашањата 
околу животната средина, здравството и 
технолошкиот развој. 



Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

на животната 
средина 

здравјето на 
членовите на 

тимот и заштита 
на околината во 
која се изведува 

работата 

2. Обезбедува информации во врска со 
процедурите за здравје, хигиена, безбедност 
и сигурност 

3. Идентификува влијание на работните 
активности врз животната средина и 
употребата на ресурсите  

4. Ги алармира надлежните институции за 
забележани проблеми и загрозувања на 
природното и културното наследство, како и 
животната средина. 

5. Применува соодветни мерки за заштита при 
движење во планината. 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето  

 
Знаење за занимањето:   

• Познава  лавинологија, метерологија, топографија 
• Толкува  метеоролошки и топографски мапи 
• Наведува  методи и техники за спасување на планина и непристапен терен  
• Објаснува  соодветни методи и техники за спасување на планина и непристапен терен  
• Разликува јажеви од алпинистички техники 
• Познава начини на прибирање и обработка на податоци 
• Објаснува  тестирање за проценка на лавинска опасност 
• Објаснува елиминирање на  лавинска опасност по пат на провокација со механички 

методи 
• Познава начини на обележување на просторот околу лавинската зона 
• Наведува видови на ситуации кои може да настанат на планина и непристапен терен 
• Познава искуства за спасувачки акции  во планина и на непристапен терен од други 

земји,  
• Опишува техники на алпско скијање, турно скијање и бордање 
• Објаснува  можни ситуации кои може да настанат на планина и непристапен терен 
• Објаснува работа во група при интервенција на планина и непристапен терен за 

дадена ситуација 
• Наведува опрема, средства и алати за интервенција на дадена ситуација на планина и 

непристапен терен 
• Препознава  лавинска сонда, детектор за лавини, воздушен ранец за лавини, таблица 

за лавини, вакуум душек и спинална даска за имобилизација, вакум душек со нослика 
за повреден за подигање во хеликоптер, сретства за времена имобилизација, 
(крамерови шини и сам сплинт за имобилизација), маринер, боца со кислород и 
прибор, подвижен ЕКГ апарат, подвижен дефибрилатор, ранец со опрема за 
реанимација, хемо глукометар, коларии од сите величини, ларингоскоп, орофагијални 
тубуси, незофаригијални тубуси, аспиратор, термометар, стетоскоп, сет за инфузии, сет 
за инјекции, пластични кеси, фолии и покривачи 

• Објаснува функција на: лавинска сонда, детектор за лавини, воздушен ранец за 
лавини, таблица за лавини, аки чамец , моторна санка, моторен чамец, специјално 
возило, вакуум душек, спинална даска, крамерови шини и сам сплинт за 
имобилизација, вакум душек со нослика за повреден за подигање во хеликоптер, 



 

 

сретства за времена имобилизација, (крамерови шини и сам сплинт за имобилизација), 
маринер, боца со кислород и прибор, подвижен ЕКГ апарат, подвижен дефибрилатор, 
ранец со опрема за реанимација, хемо глукометар, коларии од сите величини, 
ларингоскоп, орофагијални тубуси, незофаригијални тубуси, аспиратор, термометар, 
стетоскоп, сет за инфузии, сет за инјекции, пластични кеси, фолии и покривачи 

• Познава видови понуди за реализација на спасителни акции 
• Објаснува каклулација на цена на чинење на услугата 
• Објаснува следење на приходи и расходи 
• Познава содржина на документација за евиденција на настанатите несреќи во базата 

на настанати несреќи во рамките на матичната спасувачка организација 
• Наведува  елементи во  потребната  документација за евиденција на настанатите 

несреќи во базата на настанати несреќи во рамките на матичната спасувачка 
организација 

• Познава  набавна листа за набавка на средства и опрема на планина и непристапен 
терен 

• Одредува  приоритетни средства и опрема  за изведување на спасителна акција на 
планина и непристапен терен 

• Познава видови опасности при движење во планина и непристапен терен 
• Објаснува санирање на повреда при нагмечување на меки ткива, исчашување, 

дисторзија (истегнување), набиеница (контузија), повреди на рбетниот столб, повреди 
на главата, трауматски шок, повреди од ниски и високи температури 

• Објаснува укажување на прва помош и медицинска помош во зависност од видот на 
повредата на лицето 

• Симулира  укажување на прва помош и медицинска помош на повредено лице во 
дадена ситуација 

• Познава техники за правилно сместување на повредениот во превозното средство во 
зависност од видот на повредата 

• Познава услови за користење на хеликоптер 
• Опишува процедури за употреба на хеликоптер во спасување на планина и 

непристапен терен 
• Познава правила за принудно напуштање на хеликоптер на земја 
• Познава ограничување при работа со опрема за спуштање на товар и луѓе од 

хеликоптерска дигалка 
• Познава процедури за лет за пребарување и спасување 
• Опишува  специфичности при експолоатација на хеликоптерот на терен покриен со 

снег и прашина 
• Опишува   процес на дигање и спуштање на луѓе со хеликоптерска дигалка 
• Објаснува прикачување на надворешен товар по приземјување  и при лебдење на 

хеликоптерот 
• Познава отфрлање на надворешен товар во случај на опасност на хеликоптерот 
• Објаснува елементи во  извештај за работа и за поддршка на услугите во согласност со 

организациските процедури на матичната спасителна организација 
• Објаснува процес на  ажурирање на  портфолијата за членовите на тимот 
• Опишува  карактеристики на  структуриран план за непредвидени ситуации на планина 

и непристапен терен, за да осигури дека ресурсите се соодветни за да обезбедат 
одржливи нивоа на услуга потребни за работата 

• Познава  мерки за професионална безбедност на планина и непристапен терен 
• Познава  кодекс за спасување на планина и непристапен терен  
• Познава  ICAR-CISA стандардите 
• Познава Анекс 12 Меѓународната организација за цивилно воздухопловство ICAO 

(International Civil Aviation Organization) 
• Опишува постапки и процедури за организирање на спасителна акција на планина и во 
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карпа 
• Почитува  UIAA номенклатура за опис на алпинистичките насоки и е способен да 

изврши квалитетно фото и видео документирање при спасителни акции. 
• Опишува процедури за потрага и спасување на паднат воздухоплов 
• Идентификува  евентуална неисправност на средствата и опремата за спасување на 

планина и непристапен терен 
• Познава прописи за интервенција  во ситуација на  забележани проблеми и 

загрозувања на природното и културното наследство, како и животната средина 
• Објаснува  соодветни мерки за заштита при движење во планина и непристапен терен 

 
Вештини за занимањето:  

 
• Прави анализа на  дадените податоци од местото на настанот 
• Изработува  оперативен план за дејствување 
• Определува соодветни технички и човечки ресурси 
• Врши предвидувања на временските прилики и планирање на планинската спасителна 

акција. 
• Врши  тестирање за проценка на лавинска опасност 
• Применува соодветен  начин на обележување на просторот околу лавинската зона 
• Ограничува движење во простор околу снежна лавинска зона со поставување на  

видливи знаци на критичните места  
• Правилно ракува со  лавинска сонда, детектор за лавини, воздушен ранец за лавини, 

таблица за лавини, вакуум душек и спинална даска за имобилизација, вакум душек со 
нослика за повреден за подигање во хеликоптер, сретства за времена имобилизација, 
(крамерови шини и сам сплинт за имобилизација), маринер, боца со кислород и 
прибор, подвижен ЕКГ апарат, подвижен дефибрилатор, ранец со опрема за 
реанимација, хемо глукометар, коларии од сите величини, ларингоскоп, орофагијални 
тубуси, незофаригијални тубуси, аспиратор, термометар, стетоскоп, сет за инфузии, сет 
за инјекции, пластични кеси, фолии и покривачи 

• Применува искуства за спасувачки акции  во планина и на непристапен терен од други 
земји,  

• Применува соодветен  начин на прибирање и обработка на податоци 
• Врши  провокација за намалување на лавинска опасност со механички методи 
• Применува соодветни методи и техники за спасување во планина и непристапен терен 
• Изготвува листа на приоритетни средства и опрема  за изведување на спасителна 

акција на планина и непристапен терен 
• Врши лоцирање на исчезнат или повреден 
• Укажува  прва помош и медицинска помош на повредениот во случај  на : фрактура на 

повредениот, нагмечување на меки ткива, исчашување, дисторзија (истегнување), 
набиеница (контузија), повреди на рбетниот столб, повреди на главата, трауматски 
шок, повреди од ниски и високи температури 

• Врши евакуација на лица  од  жичара или гондола во случај на престанок на нивно 
функционирање, евакуација на лица од карпа, снег и мраз (микс терен), евакуација на 
лица зафатени во лавина, евакуација на лица блокирани на крошна од дрво или во 
шума на параглајдеристи и делтапланеристи  

• Применува основните педагошки методи за работа со повредниот/те 
• Соодветно го транспортира повредениот 
• Применува соодветни методи и техники за спасување во планина и непристапен терен 
• Изготвува листа на приоритетни средства и опрема  за изведување на спасителна 

акција на планина и непристапен терен 
• Изготвува извештај за настанатата ситуација 
• Води  евиденција на настанатите несреќи во базата на настанати несреќи во рамките 



 

 

на матичната спасувачка организација 
• Пополнува набавна листа за набавка на средства и опрема на ски патролата 
• Изготвува  понуди за извршување на работи поврзани со спасителни акции на планина 

и непристапен терен 
• Прави каклулација на цена на чинење на услугата 
• Следи  приходи и  расходи 
• Изготвува   извештај за работа и за поддршка на услугите во согласност со 

организациските процедури на матичната спасителна организација 
• Изготвува  структуриран план за непредвидени ситуации на планина и непристапен 

терен, за да осигури дека ресурсите се соодветни за да обезбедат одржливи нивоа на 
услуга потребни за работата 

• Почитува  ICAR-CISA стандардите 
• Применува Анекс 12 Меѓународната организација за цивилно воздухопловство ICAO 

(International Civil Aviation Organization) 
• Го применува  системот на спасување во Р. Македонија.  
• Почитува  UIAA номенклатура за опис на алпинистичките насоки и е способен да 

изврши квалитетно фото и видео документирање при спасителни акции. 
• Ги почитува  пропишаните норми во рамките на  матичната спасителна организација и 

меѓународните стандарди 
 

Клучни компетенции 

Комуникација на мајчин јазик. Способен е да толкува, споделува и 
објаснува  стандарди, прописи, правилници и документација што  
користи  спасител во планина и непристапен терен.  Може  да 
користи електронска комуникација и да остварува јазична 
интеракција со вработени, надворешни соработници и со  клиенти. 
Способен е да користи различни видови на документација , да 
пребарува, собира и обработува информации . 

Комуникација на странски јазик. Способен е да разбира 
информации и факти во усна и во писмена форма. Да користи 
странски јазик во специфичен општествен и културен контекст 
поврзан со работата, способен е да го користи странскиот јазик и да 
го надградува своето знаење и вештина во сферата спортовите на 
отворено, планинарење, алпинизмот и др. 

Математичко-техничка и научна компетенција. Во решавањето на 
задачи и пресметки, утврдување на потрошувачка на материјали и 
опрема . Користи и работи со опрема, аки чамец, вакуум душек, 
моторна санка, хелихоптер, гондола  и др. потребни за спасување на 
планина и непристапен терен.  

Граѓанска свесност. Во секојдневното опкружување, способен е да 
покажува толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, 
да создава доверба, да  покажува флексибилност и адаптибилност 
за новонастанати ситуации и да е мотивиран за работа во 
сопствената област.Позитивен однос према професионалните етички 
норми и вредности. 

Информатичка технологија. Способен е да користи компјутерска 
техника, word, office excel, correl draw, програми за џипи-ес уред, 
програми за топографски карти, програми за метеролошки услови 
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Претприемништво. Способен е идеите да ги претвори во 
реалност,креативност и иновативност.Следи меѓународни стандарди 
за спасување на планина и непрстапен терен. 

Учење да се учи. Способен е да стекне, обработи и усвои ново 
знаење и вештини заради личен напредок и унапредување на 
работата. Способен е да управува со сопственото учење, кариерата, 
истраен кон автономното учење особено за време на работа со 
соработниците  и колегите. 

Културно изразување. Го препознава и почитува креативниот израз 
на идеи и искуства. Ги приближува сопствените креативни ставови со 
размислувањата на соработниците, со што ќе се подобри 
ефикасноста во нивното работење. 

 

Посебни услови  

• Да поседува најмалку алпинистичкиот назив “Аспирант за 
алпинист“, или потврда од Македонската Алпинистичка 
Федерација на која јасно се гледа степенот на алпинистичка 
квалификација на кандидатот (за кандидатот кои го стекнале 
своето алпинистичко образование надвор од Република 
Македонија, потврда за степенот на едукација треба да се 
добие од соодветниот национален орган во државата каде 
што е стекната алпинистичката обука). 

• Да е здравствено и психофизички способен. 
• Со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на 

вршење професија, дејност или должност  
 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и  
индустриски 
стандарди 

• Закон за заштита и спасување ( Службен весник на РМ, 
бр.36/04 од год.),  

• Закон за здравствена заштита ( Службен весник на РМ, 
бр.43 од 29.03.2012 год.),  

• Закон за скијалишта ( Службен весник на РМ, бр.37 од 
22.02.2016 год.) 

• Закон за воздухопловство (Сл.весник на РМ,бр.14/06) 
• Упатство за употреба на куче трагач, 
• Правилник и процедура за евакуација на  блокирана жичара 

или гондола, 
• Упатство за брза постапка на лице зафатено во лавина 
• Упатство за употреба на хеликоптер во спасување на 

планина и непристапен терен 
• Упатство за потрага и спасување на паднат воздухоплов  
• Се води по стандардите, препораките и насоките на 

Меѓународната комисија за алпско спасување ICAR-CISA 
(International Commission for Alpine Rescue) 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-9486/28 
Од 15.12.2017 годинa 

Датум на 
ревизија  

 


