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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО: 
 Оџачар 

 
 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ: 
      (II) Сложена работа 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНИМАЊЕТО: 
 

 jа планира и организира својата работа;  

 рационално ја користи енергијата, материјалите и времето; 

 превентивно ја прегледува опремата, алатот и уредите; 

 ја прегледува состојбата на оџакот, уредот за ложење и котелот пред 

интервенција; 

 ракува со рачни уреди за чистење на оџаци,  уреди за ложење и котли на 

тврдо, течно и гасовито гориво, вентилациони канали;  

 ракува со механички уреди за чистење на оџаци, канали за одвод на чад, 

уреди за ложење и котли на тврдо, течно и гасовито гориво, 

вентилациони канали; 

 изведува хемиско чистење на  оџаци, канали за одвод на чад, уреди за 

ложење и котли на тврдо, течно и гасовито гориво, вентилациони канали; 

 изведува чистење со високопритисен уред за чистење на чадоодводни 

цевки кај котли и уреди за ложење;  

 врши конзервација на котли, чадоодводни цевки и ложишта;  

 користи едноделни и повеќеделни  скали, морнарски скали, подвижни 

скали;  

 избира и ракува со соодветни средства за работа при различни 

интервенции на оџачи, уреди за ложење и котли на тврдо, течно и 

гасовите гориво, вентилациони канали; 

 контролира работа по извршена интервенција, корегира, подесува, мери; 

 комуницира со претпоставените и соработниците; 

 користи лични заштитни средства при работа и се придржува на 

правилниците за заштита на работа;  

 се грижи за безбедноста и здравјето при работа и заштита на околината. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
 

Група на 
работи 

Типични работи Знаења и вештини 

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Ја организира 
својата работа 
во соработка со 
претпоставените 

 самостојно интерпретира собрани 
информации; 

 самостојно собира и толкува работна 
документација и технички упатства, како и 
упатства за работа; 

 планира сопствена работа со почитување на 
распоредот на работа од претпоставениот; 

 анализира сопствена извршена работа; 

 познава технолошки постапки; 

 ја познава работната документација и 
техничките упатства за работа. 

Подготовка на 
работата и на 
работното 
место 

Ги прегледува 
условите за 
работа и 
подготвува 
соодветна 
работна опрема 
 

 избира соодветна лична работна и заштитна 
опрема; 

 го разгледува местото на работа (оџак, 
канали за одвод на чад, уред за ложење,  
котел, вентилациони канали исл.)  и се 
запознава со задачите на местото за работа; 

 ја проверува состојбата и локацијата на 
местото за работа;  

 се запознава со работната група 
(раководител, соработник, помошник) во 
процесот на преглед и чистење; 

 го прегледува уредот пред почетокот со 
работа со огледало, оптички инструменти, 
камера и сл.; 

 ја проверува состојбата на хемиските 
течности  (натриум хидроксид, сув мраз и 
сл.); 

 ги врши останатите дневни тековни сервисни 
работи на алатот и уредите според 
упатствата на производителот; 

 ги знае прописите за заштита и здравје при 
работа;  

 ја знае намената на разните видови четки, 
пробивачи, челични јажиња (сајли), јажиња 
горилници за палење на оџакот и сл;  

 ги знае конструкциските и составните делови 
на оџачите и уредите за ложење, котлите; 

 ги знае техничките карактеристики на 
котлите; 

 ги знае особините (карактеристиките) за 
безбедна работа со хемиските средства –
безбедно премачкување, чистење (положба 
за интевернција, обезбедување, режим на 
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работа); 

 ги знае сигурносните уреди за работа на 
висина и нивната правилна примена и 
работа. 

 
Оперативни 
работи 

Превентивно го 
прегледува 
местото, алатот 
и уредите пред 
почетокот на 
интервенцијата 

 ја проверува состојбата на оџакот, каналот 
за одвод на чад, уредот за ложење на тврдо 
течно и гасовито гориво, котелот на тврдо, 
течно и гасовито гориво и другите 
чадоодводно уреди;  

 ја проверува работата на оџачкот, уредот за 
ложење, котелот и останатите уреди; 

 ја проверува работата на електромоторните 
уреди: механичка четка за чистење, 
светлосни и звучни уреди (светла итн.); 

 го проверува работењето на опремата за 
чистење со високопритисен чистач на канали 
за одвод на чад; 

 ги прегледува челичните јажиња (сајли) и 
четките; 

 ги прегледува пробивачите, топката, 
врзаноста на висечката опрема  (тегови, 
пробивачи, четки, топки, итн.) 

 ја подготвува опремата за преместување;  

 го ограничува движењето при работа на 
висина; 

 ги знае техничките карактеристики на 
одделните уреди и механизми;   

 ги знае упатствата за одржување на уредите 
и механизмите; 

 ги знае основните физички принципи на 
чистење; 

 ја знае постапката на подготовка на 
механичко чистење; 

 ги знае карактеристиките на работата на 
чистење со хемиски средства; 

 ја знае постапката на конзерванција на котли 
и опрема за ложење; 

 го објаснува тековното одржување на 
системи за одвод на чад; 

 ги разликува постапките за препознавање, 
локализирање и санирање на дефекти;  

 ги знае постапките за брза интервенција; 

 ја сфаќа важноста на безбедно 
поиставување за секаков вид интервенција. 

Избира 
соодветни 
средства за 
работа 

 избира работна опрема за преглед, и други 
приклучни средства за интервенција;  

 ја подесува опремата (подигнува, 
ослободува, провлекува, влече, пробива); 

 врши преместување на челично јаже (сајла) 
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со и без четка, рачна и електромоторна; 

 врши преместување на сајлата, рачна и 
механичка - електромоторна четка; 

 врши преместување на пробивачот, 
електромеханичката четка, високопритисниот 
чистач; 

 избира висечки јажиња и елементи на нив;  

 ја оценува соодветноста на средствата за 
интервенцијата; 

 ја избира опремата за прикачување. 

 Управува со 
рачните уреди и 
направи за 
чистење на 
оџаци, котли и  
канали за одвод 
на чад и 
вентилациони 
канали 

 управува со оџачарски огледала, камери, 
мерачи на издувни гасови, провев; 

 добива податоци за состојбата со оџакот и 
чадоодводните канали; 

 го следи процесот при принудно палење на 
оџакот или каналите за одвод на чад; 

 го следи движењето на сајлата;  

 го крева, влече, смирува и следи тегот, 
топката при преместувањето односно 
поместувањето; 

 ги утврдува причините за тегање или 
застанување и презема мерки при 
преоптоварување на тегање или 
застанување; 

 ги следи активностите на местото на работа  
(безбедно оставање на алатот и уредите) 
при спуштање на кровот; 

 ги следи укажувањата од соработникот 
(рачни сигнали, сигнали преку соодветна 
комуникациска опрема) во случаите кога 
нема прегледност;  

 внимава на евентуално оштетување на 
оџак, опрема и просторија при 
прикачувањето, преносот и оставањето; 

 го следи извлекувањето на висечките 
елементи обесени на јажиња (сајли) под 
товарот-тегот; 

 ја познава технологијата на работа со 
различни  направи и уреди; 

 ги познава средствата, пламениците за 
палење на оџак; 

 ги знае основите и прописите на работа со 
гас горилници; 

 ја знае соодветноста на опремата за 
оддеелни интервенции при хемиско 
чистење на чадоводни канали и цевки; 

 ги познава правилните прилагодувања на 
опремата според видот на интервенцијата. 



 6 

 Управува со 
механизираните 
уреди и направи 
за чистење на 
оџаци, котли и 
канали за одвод 
на чад и 
вентилациони 
канали 

 управува со електромоторна четка; 

 обезбедува податоци за должината на 
оџакот, каналот, одводните цевки; 

 го следи уредот при движење;  

 го крева, влече, смирува и следи 
оптоварувањето при преместувањето 
односно преместување горе -долу; 

 постојано ги следи активностите на местото 
на работа; 

 ги следи и користи комуникациските и 
сигналните уреди (рачни сигнали, светлосни 
сигнали и звучни сигнали); 

 ги утврдува причините и презема мерки при 
преоптоварување на направата 
(затрупување на саги, гар, заглавување на 
уредот и други причини); 

 ги почитува упатствата за работа заради 
влијанијата врз околината (спуштање на 
насобраните саги и нечистотии од 
соодветна висина); 

 внимава на евентуално оштетување на 
уредот при прикачување, пренос и 
оставање; 

 го следи извлекувањето на висечките 
елементи врзани за јажиња под 
оптоварување; 

 ги познава правилните подесувања на 
опремата според видот на интервенцијата. 

 Ракува со 
уредите и 
направите за 
чистење на 
оџаци, котли и 
канали за одвод 
на чад со 
хемиски 
средства 

 обезбедува податоци за видот на 
интевенцијата и средствата кои ќе се 
применуваат (чистење, конзервација, 
сушење на оџак и сл.);  

 го следи премачкувањето со хемикото 
средство (заради рамномерно нанесување); 

 го следи процесот со чистење со сув мраз;  

 го подготвува рачниот прибор и алат и го 
применува безбедно и правилно; 

 ракува со механичкиот–електромоторниот  
чистач, четка (крева, влече, смирува и 
следи движење долж чадоводниот канал), 
при преместувањето односно преносот; 

 ракува со високопритисниот чистач на саги, 
катран и нечистотии; 

 го подготвува потребниот алат и уреди за 
конзервација на каналите;  

 постојано ги следи активностите на местото 
на работа ; 

 ги следи и користи комуникациските и 
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сигналните уреди (рачни сигнали, светлосни 
сигнали и звучни сигнали); 

 ги утврдува причините и презема мерки при 
преоптоварување на направи (затрупување, 
заглавување и други причини); 

 ги почитува упатствата за работа заради 
влијанијата врз околината (премачкување, 
движење, спуштање и одлагање на 
отпадот); 

 внимава да не дојде до евентуално 
оштетување на уредот и направите при 
прикачувањето, преносот и оставањето ја 
исклучува струјата и осветлувањето. 

Администра-
тивни работи 

Води техничка и 
деловна 
документација за 
извршената 
интервенција 

 води документација за интервенциите и 
примопредавање на оџакот, котелот и 
вентилационите канали;  

 води дневник на работата;  

 ги документира евентуалните недостатоци, 
дефекти за време на работата итн.; 

 ја познава соодветната техничка и деловна 
документација (евиденциона и конролна 
книга); 

 ги знае видовите водење на одделни 
евиденции при работа на чистење и 
пуштање во работа; 
знае да ја пополнува деловната 
документација. 

Обезбедување 
и осигурување 
на квалитет 

Го контролира 
квалитетот и 
квантитетот на 
работата 
согласно 
нормативите и 
другите прописи 

 дневно ја проверува извршената работа и 
во соработка со надредените ја споредува 
со барањата кои произлегуваат од 
временскиот план; 

 го проверува квалитетот на извршената 
работа во соработка со раководството на 
работното место и истовремено ги 
отстранува евентуалните неправилности;  

 економично ги употребува уредите, 
алатите, материјалите и енергијата; 

 работата ја врши согласно системите за 
квалитет; 

 го следи развојот на струката и се грижи за 
личен стручен развој; 

 совесно и правилно ја врши работата, 
согласно технолошките постапки; 

 применува стандарди за квалитет и методи 
на контрола на квалитетот;  

 ги владее начините на дневна проверка на 
извршената работа и споредба на 
состојбата со временскиот план; 
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 ги знае начините на проверка на квалитетот 
на извршената работа и отстранување 
дефекти; 

 ги познава начините на оптимално 
користење на уредите, материјалите и 
енергијата;   

 ги познава системите за квалитет од 
областа на својата работа. 

Одржување и 
поправки 

Тековно  го 
одржува алатот и 
опремата и врши 
поправка на 
истиот 

 врши полесни сервисни работи на уредите 
според упатствата на производителот; 

 се грижи за техничката состојба на 
работните средства и недостатоците им ги 
соопштува на раководителите; 

 ја известува службата за одржување и 
соработува при отстранување на дефекти; 

 ги знае основите на превентивното 
одржување; 

 ги знае основите на одржување на 
машините, како и на конструкциските и 
составните делови на уредите за ложење и 
котлите на тврдо течно и гасовито гориво; 

 ги знае најчестите причини за дефектите и 
затајување во исправната работа; 

 ги познава постапките за препознавање и 
локализирање на дефектите. 

Комуникација Комуницира со 
раководството и 
со 
соработниците 

 користи комуникациски и сигнални уреди 
(рачни сигнали, светлосни сигнали и звучни 
сигнали); 

 редовно комуницира со соработникот и 
менаџерот во процесот на интервенирање и 
контрола (употреба на сигнални уреди, 
радиостаници, рачна сигнализација); 

 известува во случај на штетна активност;  

 го известува раководителот за евентуални 
дефекти на уредите; 

 дневно го известува надредениот согласно 
неговите упатства; 

 ги владее постапките на комуникација со 
другите учесници во технолошкиот процес; 

 ги знае постапките во случај на штетна 
активност; 

 ги знае начините на известување на 
раководителот за состојбата на работните 
средства; 

 ја познава документацијата за извештаите 
до надредениот согласно неговите 
упатства. 
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Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината  

Ја заштитува 
работната и 
животната 
средина од 
материјалите со 
кои работи 

 користи лични  заштитни средства и 
опрема;  

 работите ги изведува согласно прописите за 
заштита и здравје при работа; 

 ги почитува мерките за безбедност и 
здравје при работа, противпожарна заштита 
и заштита на околината; 

 презема мерки за уреденост на работното 
место и на уредите, како и на самиот објект; 

 известува за грешките односно за 
неправилностите при работата, поради кои 
би можела да настане материјална или 
друга штета; 

 постапува соодветно со опасните материи, 
бесштетно ги отсранува и се грижи за 
зачувување на  околината; 

 се грижи за сортирање на отпадот и 
отпадната амбалажа; 

 ги знае важечките прописи со кои се 
уредуваат општите мерки и нормативи за 
заштита при работа со одделни дигалки; 

 ги разбира прописите за употреба на 
заштитни и сигурносни средства при 
работа; 

 ги почитува упатствата за заштитната 
опрема на работните средства; 

 ги знае постапките на одржување на 
уредноста на целото работно место; 

 ги знае постапките на известување во 
случај на неправилности при работата. 

 
 

  
 
5. ДАТУМ, НОСИТЕЛИ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА  ИЗРАБОТКА 

НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: февруари, 2014 година 
 
 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА:  
       ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 
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5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 
 

1. М-р Бранко Алексовски - Советник за Земјоделско-ветеринарна и 

Градежно-геодетска струка, Центар за стручно образование и обука - 

Скопје 

2. Дипл. инж. за заштита од пожари, Костадин Поповски, командир на ПП 

единица Битола; 

3. М-р Благој Трајков, наставник, СОТУ „Ѓорги Наумов“ - Битола. 

4. Дипл. инж. Цикарски Томе,  командир на ПП вод – Скопје  

 5. Дипл. гра. инж. Соња Стефановска, наставник, СГГУГС „Здравко      

     Цветковски“ - Скопје. 

6. Трпковски Бобан, пожарник ППЕ - Битола   

 

 
 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА  
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
Стандардот на занимање Оџачар го донесе Министерството за труд и 
социјална политика со решение бр. 08-4720/5 од 11.05.2015 година. 

 
 


