Во природата не постојат казни и награди –
постојат само последици!

[ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И САМОЗАШТИТА НА
ГРАЃАНИТЕ ОД ПОЖАРИ]

ВОВЕД
Современите услови на живеење и работа како и се
поактуелните климатски промени се причина за секојдневните
закани од природни непогоди и други несреќи кои ја нарушуваат
рамнотежата во природата и го загрозуваат животот на граѓаните,
нивните имоти и животната средина. Несреќите како што се
пожарите се предизвици со кои треба постојано да планираме како да
се заштитиме од нив. До пожари доаѓа изненадно, и често во серии,
доста се непредвидливи, со оглед на местото, времето и локацијата.
Пожарите имаат доста специфичности, со оглед на можноста на
настанување и обемот на последиците по луѓето и животната
средина, а доста често и покрај запирање на процесот, санирањето на
последиците е отежнато и бара долгорочно планирање.
Поради тоа е неопходна навремена и ефикасна превентивна
припрема и подготвеност за спроведување на мерките за заштита од
пожари а тоа е и предуслов за спречување на настанувањето или за
ублажување на последиците од опожареност.
Национално Здружение на Сопственици на Приватни Шуми го
реализира проектот Зборувај гласно делувај јасно, согласно
договор во рамки на Проектот „Да зборуваме за климатските
промени“ од Еко-свест, CNVP Македонија и ДЕМ, а е финансиран од
Европската Унија.
Во таа насока, во рамки на проектните активности е предвидено
да се изготви акт кој ќе треба да содржи значителни информации во
однос на мерки и активности за превенција на пожари, институции
кои имаат законска надлежност за решавање и справување со
ситуациите, начин на кој Националното Здружение на сопственици на
приватни шуми ќе биде вклучен во тие превентивни мерки и
активности, а самиот акт треба да биде предложен како предлог
информација и ќе треба да биде усвоен од страна на Советот на
Општина Берово и Советот на Општина Пехчево. Овој документ
содржи информации за интегриран пристап и систем за превенција од
пожари со акцент за вклучување на сопствениците на приватните
шуми во системот за противпожарна заштита.
Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

Страна 1

[ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И САМОЗАШТИТА НА
ГРАЃАНИТЕ ОД ПОЖАРИ]

Стопанисувањето со шумите во РСМ е засновано врз
комплексност, многуфункционалност и трајност во производството,
водејќи сметка за здравиот однос кон шумите, еколошките принципи
за зачувување на животната средина и нега и обновување на шумите.
Согледувајќи ги многуте општокорисни функции на шумите, ние ги
гледаме шумите како дел од националното богатство, па и еден вид
наследство. Дури и во Уставот е наведено дека „сите природни
богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет,
добрата во општа употреба, како и предметите и објектите од особено
културно и историско значење определени со закон се добра од општ
интерес за Републиката и уживаат посебно значење“.
Шумите и шумското земјиште од страна на општеството
најчесто се сфатени како ресурс кој дава материјални добра, во прв
ред дрво и други шумски производи. Шумите имаат економска
функција, но и многубројни други корисни функции како одмор и
релаксација, рекреација на луѓето, многустрана заштитна функција
особено во поглед на заштита на биодиверзитетот и запирање на
ерозијата, благопријатно влијание врз климата и режимот на водите,
производството на кислород и квалитетот на животната средина и
така натаму. Особено големо значење има улогата на шумите во
намалувањето на јаглеродниот диоксид како еден од гасовите кои
придонесуваат за ефектот на стаклена градина. Економската,
социјалната и еколошката функција на шумите се од огромно значење
за одржливиот развој на општеството и за подобрување на
квалитетот на животот, одобено во руралните и во планинските
подрачја.
Шумите зафаќаат скоро 1/3 од копното на планетата и по
правило се наоѓаат на локалитети каде заради неповолна клима,
неплодно земјиште, непристапни терени и конфигурација на
земјиштето, не се погодни за земјоделско производство или друга
намена. РСМ има апсолутна од 35% и релативна шумовитост од 0,47ха
на жител, со површина од 571.000ха и обраснато земјиште 835.056ха.
Природните услови во РСМ кои се условени од местоположбата,
климата и релјефот, педолошко – географската градба на теренот,
хидролошко
–
хидрографските
карактеристики
и
друго,
овозможуваат опстанок и развој на голем број растителни и
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животински видови. Затоа нашата држава се вбројува во земјите со
богат биодиверзитет. Од водостопански аспект треба да се нагласи
дека квалитетните шуми (високостеблени и нискостеблени) се
концентрирани во изворишните и средните делови на сливните
подрачја. Тие шуми се гаранција за одржлив режим на водите,
рационална заштита на земјиштето од процеси на ерозија и заштита
од поплави. Во нашата земја е потребно шумарството да добие гранка
со посебен државен статус, кое нешто би произлегло од местото,
улогата и значењето на шумите како столб на природните
екосистеми. Благодетите на шумите ги користат сите гранки во
државата, но ниту една не вложува во развојот и унапредувањето на
шумите, како што тоа е случај во речиси сите земји членки на ЕУ и
други земји ширум светот.
Шумите, без разлика на нивната намена, функции, сопственост и
слично, од нивното подигање, постојано се изложени на различни
штетни влијанија, кои го спречуваат нивниот развој, неповолно
влијаат врз нивните приносни способности, ја намалуваат нивната
вредност, производството на дрвна маса и ги намалуваат нивните
бројни општокорисни функции. Сите негативни фактори кои штетно
влијаат врз шумите се штети од човекот, штети од шумски пожари,
штети од дивеч, штети од растителни болести и штетни инсекти и др.,
односно штети за шумите како природно и национално богатство.

На територијата на Општина Берово и Општина Пехчево, сите
правни субјекти и физички лица се еднакво важни при правењето на
планови за справување со состојби предизвикани од пожар. Меѓутоа,
најмногу засегнати институции кои се вклучени во справувањето со
последиците од пожарите се Територијалната Противпожарна
единица при Општина Берово, која ги покрива територијата на
Општина Берово и Општина Пехчево, Дирекцијата за заштита и
спасување и Центарот за управување со кризи кои имаат регионална
подрачна единица на територија на Општина Берово, како и
подрачните единици на Национални шуми во Берово и Пехчево,
граничната и шумската полиција, Полициската Станица од општа
надлежност Берово и др.
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Законски и подзаконски акти кои го регулираат прашањето за
заштита на шумите од пожари:
 Законот за шумите,
 Законот за заштита и спасување,
 Законот за пожарникарство,
 Правилникот за посебните мерки за заштита на шумите од
пожари,
 Стандардни оперативни процедури за редоследот и постапката
за ангажирање на персонални и материјални ресурси при
локализирање и гасење на пожари на отворени простори,
 Правилникот за посебните мерки за заштита на шумите од
пожари,
 Годишниот оперативен план кој го изработуваат ПШС, и др.

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

Страна 4

[ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И САМОЗАШТИТА НА
ГРАЃАНИТЕ ОД ПОЖАРИ]

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

Страна 5

[ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И САМОЗАШТИТА НА
ГРАЃАНИТЕ ОД ПОЖАРИ]

Со Законот за пожарникарството се уредува формирањето, организирањето и дејствувањето на
противпожарните единици, доброволните противпожарни здруженија, гаснењето на пожарите, како и
условите за производство, ставање во употреба и одржување на уредите, опремата и средствата за гаснење
на пожари.
Пожарникарството е работа од стручен и хуманитарен карактер од јавен интерес. Пожарникарството е
дел од единствениот систем за заштита и спасување во Републиката.
Со цел поттикнување на превентивните мерки за заштита од пожари, како редовна, традиционална
манифестација се воведува ,,Месец за заштита од пожари“, која се одржува секоја година, во текот на месец
мај. Заради негување на традициите на пожарникарството и одбележување на денот на формирањето на
првата противпожарна единица во нашата земја, ”20 Мај” се прогласува за Ден на пожарникарството во
Република Македонија и истиот традиционално се одбележува.
Заради гаснење на пожари, спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од
пожари и експлозии, укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации, како и извршување на
други работи при несреќи и непогоди, се формираат противпожарни единици. Согласно член 5 став 3 од
Законот за пожрникарството, Општина Берово формира Територијална противпожарна единица, која ја
покрива и територијата на Општина Пехчево. Единицата покрива 974 км/2 опфатени околу 20 000 жители
во две градски и 14 селски населби.
Единицата брои 15 пожарникари, од кои:
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 5 пожарникари спасители
 4 пожарникари - возачи на специјално возило
 2 пожарникари - водачи на група
 4 пожарникари - командир на одделение
Противпожарната единица е организирана и опремена со соодветна, меѓутоа дотраена техничка
опрема и дотраени средства за гаснење на пожари, како и за извршување на другите задачи во рамките на
надлежноста. Во иднина, Општината треба да има во предвид дека се работи за потрошен материјал и да
обезбеди нова колективна и лична опрема, како и нови технички средства за гаснење на пожари, со цел
ефикасно и ефективно извршување на работните цели и задачи на единицата.
Противпожарната единица е должна да презема мерки за гаснење на пожарот, односно отстранување
на непосредната опасност за настанување на пожар, веднаш по дознавањето за настанатиот пожар или
опасност за настанување на пожар.
Покрај гаснењето на пожарите ТППЕ учествува и во вршењето на технички интервенции во рамките
на своите можности за која цел се спроведува и соодветна обука на вработените. Единицата учествува во
давање помош при елементарни непогоди и други ситуации. За сите поголеми и покарактеристични
интервенции се доставува посебна информација до градоначаникот на Општина Берово.
Заради поуспешно обавување на поставените работни задачи во текот на 2020 предвидени се повеќе
вежбовни активности на ТППЕ Берово. Во текот на 2020 ќе бидат организирани 6 поголеми вежби со учество
на целата единица и 12 помали вежби кои ќе бидат спроведувани во кругот на ТППЕ Берово.
Заради подобрување на моторните способности редовно се обавуваат тренинг возења и користење на
опремата која ја поседува единицата. За исправноста на опремата која ја поседува ТППЕ Берово се врши
редовна контрола од страна на овластени лица од Дирекција за заштита и спасување, за што се изготвува
записник.
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Согласно важечките стандарди (ISO 9001:2015) за тековното работење на ТППЕ се води пропишана
евиденција и се изготвува годишната програма на единицата.
Техничкото опремување на единицата го врши Општина Берово согласно законските прописи и
Правилниците а во рамките на своите можности. Исто така средствата за одржувањето на возилата и
опремата паѓа на товар на Општина Берово.
Средствата за финансирање на противпожарната единица и организацијата за гаснењето на пожари се
обезбедуваат од републичкиот буџет, буџетот на општината, и процентуален дел од: наплатени премии за
осигурување на имот од пожар, наплатени премии за осигурување на моторните возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторните возила, средствата од наплатени парични казни за сторени
прекршоци од областа на заштитата од пожари и експлозии, приходо од сопствени извори , доброволни
прилози и слично.
Административно – техничките работи и книговодствените евиденции на противпожарната единица
се преземаат и извршуваат од страна на општинската администрација, согласно со закон.
Со оглед на тоа дека Територијалната противпожарна единица на Општина Берово ја покрива и
територијата на Општина Пехчево, од страна на Општина Берово е предвидено да се склучи Договор за
меѓуопштинска соработка со Општина Пехчево, за што досега се направени неколку обиди од страна на
Општина Берово, нажалост неуспешни поради неприфаќањето на финансиските обврски од страна на
Општина Пехчево за финансирање на дел од активностите на ТППЕ Берово.
ТППЕ Берово има интензивна соработка со ЈП Македонски Шуми Берово, ЈКПР „УСЛУГА“ Берово,
Водостопанство Берово, ЕВН Македонија, Дирекција за заштита и спасување Подрачно Одделение Берово,
Центар за управување со кризи Берово, Полициска Станица од Општа надлежност Берово и Граничната и
Шумската полиција, со цел спречување на настанување на поголеми штетни последици по граѓаните и
материјалните добра во Општината.
Со вршењето на редовни контроли командирот има постојан увид во однесувањето, изгледот и
работната дисциплина на вработените при извршувањето на работните задачи. Проверката на возилата
задолжително ја прави секоја смена. Ажурирањето на планот за мобилизација и на картотеката на улици и
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објекти како и хидрантската мрежа се врши постојано од страна на командирот на ТППЕ.
Работното време во ТППЕ Берово е организирано во 24 часовно дежурство на смени од по 12 часа.
Единицата располага со 2 авто – цистерни ФАП 14/14 со носивост од 7.000 l вода и 1 теренско возило Бремач
со носивост од 2.000 l вода. Редовно се одржуваат контакти со противпожарните единици од соседните
општини за поголема соработка на сите нивоа од противпожарната заштита. Заради зголемување на
ефикасноста во дејствувањето и одржување на работната дисциплина командирот врши редовни контролни
неделни активности. За непречено функционирање и спроведување на програмата командирот изготвува
преглед на потребни средства за ТППЕ Берово континуирано за секоја година, кој е во прилог на оваа
програма изразен преку финансиска спецификација.
*

Надлежности,
работни Рокови за реализација
цели и работни задачи

1

Раководење со ТППЕ – Континуирано, во текот
командир
на
ТППЕ
и на целата календарска
командир на одделение во година
ТППЕ

2

Укажување на техничка Континуирано, во текот
помош при незгоди и опасни на целата календарска
Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

Детален опис на работни цели и
работни задачи
- Организирање на работата на
територијалната
противпожарна единица
- Спасување на животот на
граѓаните
- Заштита на имотот на лица
загрозени
од
пожари
и
експлозии
- Пружање на помош во рамки
на можностите на единицата
Страна 9
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ситуации – сите вработени година
во ТППЕ
3

Грижа за постоење на Континуирано, во текот
мобилност на единицата – на целата календарска
командир на ТППЕ
година

- Постојана комуникација со
вработените
- 12 часовно сменско работење

4

Раководење, организирање и Континуирано, во текот
следење на работата на на целата календарска
ТППЕ – командир на ТППЕ и година
командир на одделение во
ТППЕ

5

Изготвување на годишен На крајот на годината за
план за работа на единицата следната
календарска
– командир на ТППЕ
година (декември)

6

Изготвување на годишна Континуирано, во текот
програма за работа на ТППЕ на целата календарска
– командир на ТППЕ
година

- Раководење на работата на
ТППЕ
- Организирање на сменско и
месечно работење на ТППЕ
- Следење на работата на ТППЕ
преку постојана контрола на
одделенијата во ТППЕ
- Планирање на работата на
ТППЕ по месеци и квартали за
општи
активности
и
надлежности
- Во програмата се предвидува
опис на работата на ТППЕ за
целата календарска година
- Во расходи се евидентираат
средствата кои се потребни за

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми
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7

Изготвување на извештај за Континуирано, во текот
работата
на
ТППЕ
– на целата календарска
командир на ТППЕ
година

-

-

-

-

-

8

Постапување по важечките Континуирано, во текот
законски и подзаконски акти на целата календарска
Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

-

тековно функционирање на
ТППЕ
Изготвување
на
месечен
извештај – евидентирање на
интервенции
изготвување на полугодишен
извештај – евидентирање на
интервенции и опис
на
интервенции
изготвување
на
годишен
извештај - детална евиденција
и
детален
опис
на
интервенциите од страна на
ТППЕ
собирање на информации и
податоци за за настанати
пожари
водење на евиденција за
настанатите
пожари
,
интервенции, експлозии и
слично
изготвување
на
службена
информација
кога
е
во
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од областа на -заштитата и година
спасување – командир на
ТППЕ
и
командир
на
одделение во ТППЕ
9

Распоредување на работни Континуирано, во текот
задачи на вработените во на целата календарска
ТППЕ – командир на ТППЕ и година
командир на одделение во
ТППЕ

10

Раководење на акцијата за Континуирано, во текот
гаснење
на
пожар
– на целата календарска
командир
на
ТППЕ
и година
командир на одделение во
ТППЕ

11

Стручно усовршување – сите Континуирано, во текот
вработени
на целата календарска
година

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

прашање голема интервенција
(голем пожар)

- запознавање на вработените
со нивните работни цели и
задачи од систематизацијата
на работни места на Општина
Берово
- постапување во ситуација на
пожар
- постапување во ситуација на
пожар

- настава
со
вежбовни
активности: - 6 поголеми
вежби со учество на целата
единица (еднаш во два месеци)
и 12 помали вежби (еднаш
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-

12

Работна дисциплина – сите Континуирано, во текот
вработени
на целата календарска
година

-

-

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

месечно)
кои
ќе
бидат
спроведувани во кругот на
ТППЕ Берово
спроведување на неделна
обука на вработените
реализација на тренинг возење
во соработка со ПП Сојуз на
Берово организирање на квиз
натпревар од областа на ПП
заштитата (последен квартал
од годината)
контрола на распоредот и
користењето на работното
време на вработените во ТППЕ
од страна на непосредно
претпоставените
покренување на дисциплинска
постапка за утврдување на
дисциплинска неуредност или
дисциплински
престап
(доколку се јави потреба) од
непосредно претпоставен
покренување на постапка за
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-

13

Одржување на возилата и Континуирано, во текот
возниот
парк
–
сите на целата календарска
вработени
година

-

-

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

утврдување на материјална
одговорност на вработените
(доколку
се
направи
материјална
штета)
од
непосредно претпоставен
грижа за униформата и
личната
уредност
на
вработените
согласно
одредбите
од
важечките
прописи од страна на сите
вработени
навремено распишување на
тендери за потребите на ТППЕ
изготвување на анализи за
потребите
за
ТППЕ
за
реализација на јавната набавка
евиденција
на
потрошено
гориво за возилата
евидентирање на користење
на моторните возила
одржување на хигиената во
гаражите
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14

Одржување на опрема и Континуирано, во текот
средствата за гаснење на на целата календарска
пожари – сите вработени
година

15

Информирање и обука на Континуирано, во текот
населението за опасноста од на целата календарска
пожари
и
елементарни година
непогоди

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми

- навремено набавување на
средства за гаснење на пожари
и нивно одржување
- грижа за постоечката опрема и
постојана проверка на истата
- одржување на показни вежби
на вработените во приватниот
сектор
- одржување на показни вежби
на вработените во јавниот
сектор
- одржување на показни вежби
на учениците во основните
училишта
- одржување на показни вежби
на учениците во средното
училиште

Страна 15

[ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И САМОЗАШТИТА НА
ГРАЃАНИТЕ ОД ПОЖАРИ]

Заради гаснење на пожари, спасување на животот на граѓаните
и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии, укажување на
техничка помош при незгоди и опасни ситуации, како и извршување
на други работи при несреќи и непогоди, се формираат
противпожарни единици. Согласно член 5 став 3 од Законот за
пожрникарството, Општина Берово формира Територијална
противпожарна единица, која освен територијата на Општина Берово
ја покрива и територијата на Општина Пехчево. Единицата покрива
974 км/2 опфатени околу 20 000 жители во две градски и 14 селски
населби. Пожарникарството е работа од стручен и хуманитарен
карактер од јавен интерес. Пожарникарството е дел од единствениот
систем за заштита и спасување во Републиката.
Со Законот за пожарникарството е уредено формирањето,
организирањето и дејствувањето на противпожарните единици,
доброволните противпожарни здруженија, гаснењето на пожарите,
како и условите за производство, ставање во употреба и одржување
на уредите, опремата и средствата за гаснење на пожари.
Територијалната противпожарна единица при Општина Берово
за секоја календарска година изготвува програма за работењето на
единицата и истата ја доставува до Советот на Општина Берово на
усвојување. Територијалната единица за своето работење одговара
пред Градоначалникот на Општина Берово. За спроведените
интервенции, Територијалната единица доставува табеларен преглед
за вид на интервенции во текот на календарската година и врз основа
на истиот, Одделението за управување со човечки ресурси изготвува
наративен извештај за годишната работа на единицата.
Како редовна, традиционална манифестација е “Месец за
заштита од пожари“, која се одржува секоја година, во текот на месец
мај. Заради негување на традициите на пожарникарството и

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми
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одбележување на денот на формирањето на првата противпожарна
единица во нашата земја, ”20 Мај” се прогласува за Ден на
пожарникарството во Република Македонија и истиот традиционално
се одбележува.
2.
ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОПШТИНА БЕРОВО

ПРОТИВПОЖАРНА

ЕДИНИЦА

–

2.1 Општи податоци
Единицата брои 13 пожарникари, од кои:
 3 пожарникари спасители
 4 пожарникари - возачи на специјално возило
 2 пожарникари - водачи на група
 4 пожарникари - командир на одделение
Противпожарната единица е организирана и опремена со
соодветна, меѓутоа дотраена техничка опрема и дотраени средства за
гаснење на пожари, како и за извршување на другите задачи во
рамките на надлежноста.
Општината треба да има во предвид дека се работи за потрошен
материјал и е должна да обезбеди нова колективна и лична опрема,
како и нови технички средства за гаснење на пожари, со цел ефикасно
и ефективно извршување на работните цели и задачи на единицата.
Противпожарната единица е должна да презема мерки за
гаснење на пожарот, односно отстранување на непосредната опасност
за настанување на пожар, веднаш по дознавањето за настанатиот
пожар или опасност за настанување на пожар.
Покрај гаснењето на пожарите ТППЕ учествува и во вршењето
на технички интервенции во рамките на своите можности за која цел
се спроведува и соодветна обука на вработените. Единицата
учествува во давање помош при елементарни непогоди и други
ситуации. За сите поголеми и покарактеристични интервенции се
доставува посебна информација до градоначаникот на Општина
Берово.
2.2 Вежбовни активности
Заради поуспешно обавување на поставените работни задачи во
текот на 2018 беа предвидени повеќе вежбовни активности на ТППЕ
Берово. Во текот на 2018 беа организирани 6 поголеми вежби со

Национално Здружение на сопственици на приватни шуми
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учество на целата единица и 12 помали вежби кои ќе бидат
спроведувани во кругот на ТППЕ Берово.
Заради подобрување на моторните способности редовно се
обавуваат тренинг возења и користење на опремата која ја поседува
единицата.
2.3 Законски рамки за работењето и надлежностите на ТППЕ
За исправноста на опремата која ја поседува ТППЕ Берово се
врши редовна контрола од страна на овластени лица од Дирекција за
заштита и спасување, за што се изготвува записник.
Согласно важечките стандарди (ISO 9001:2015) за тековното
работење на ТППЕ се води пропишана евиденција и се изготвува
годишната програма на единицата, како и годишниот извештај за
работењето на единицата.
Техничкото опремување на единицата го врши Општина Берово
согласно законските прописи и Правилниците а во рамките на своите
можности. Исто така средствата за одржувањето на возилата и
опремата паѓа на товар на Општина Берово.
2.4 Финансирање на ТППЕ
Средствата за финансирање на противпожарната единица и
организацијата за гаснењето на пожари се обезбедуваат од
републичкиот буџет, буџетот на општината, и процентуален дел од:
наплатени премии за осигурување на имот од пожар, наплатени
премии за осигурување на моторните возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторните возила, средствата од
наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на
заштитата од пожари и експлозии, приходо од сопствени извори,
доброволни прилози и слично.
2.5 Административно и теренско работење, соработка и
територијално покривање
Административно – техничките работи и книговодствените
евиденции на противпожарната единица се преземаат и извршуваат
од страна на општинската администрација, согласно со закон и
дадени овластувања.
Со оглед на тоа дека Територијалната противпожарна единица
на Општина Берово ја покрива и територијата на Општина Пехчево, од
страна на Општина Берово е предвидено да се склучи Договор за
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меѓуопштинска соработка со Општина Пехчево, за што досега се
направени неколку обиди од страна на Општина Берово, нажалост
неуспешни поради неприфаќањето на финансиските обврски од
страна на Општина Пехчево за финансирање на дел од активностите
на ТППЕ Берово.
ТППЕ Берово има интензивна соработка со ЈП Македонски Шуми
Берово, ЈКПР „УСЛУГА“ Берово, Водостопанство Берово, ЕВН
Македонија, Дирекција за заштита и спасување Подрачно Одделение
Берово, Центар за управување со кризи Берово, Полициска Станица од
Општа надлежност Берово и Граничната и Шумската полиција, со цел
спречување на настанување на поголеми штетни последици по
граѓаните и материјалните добра во Општината.
Со вршењето на редовни контроли командирот има постојан
увид во однесувањето, изгледот и работната дисциплина
на
вработените при извршувањето на работните задачи. Проверката на
возилата задолжително ја прави секоја смена. Ажурирањето на
планот за мобилизација и на картотеката на улици и објекти како и
хидрантската мрежа се врши постојано од страна на командирот на
ТППЕ.
Работното време во ТППЕ Берово е организирано во 24 часовно
дежурство на смени од по 12 часа. Единицата располага со 2 авто –
цистерни ФАП 14/14 со носивост од 7.000 l вода и 1 теренско возило
Бремач со носивост од 2.000 l вода. Редовно се одржуваат контакти со
противпожарните единици од соседните општини за поголема
соработка на сите нивоа од противпожарната заштита. Заради
зголемување на ефикасноста во дејствувањето и одржување на
работната дисциплина командирот врши редовни контролни
неделни активности.
2.6 Работни цели и работни задачи на вработените во ТППЕ
Работните цели и работните задачи на вработените во
Територијалната противпожарна единица се предвидени во
Правилникот за систематизација на работните места на Општина
Берово, но и детално се разработени во годишната програма за работа
на ТППЕ на следниот начин:
Надлежности,
работни цели и
работни задачи

Детален опис на работни цели и работни задачи

1) Раководење со

 Организирање

на

работата

на
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ТППЕ

противпожарна единица
 Спасување на животот на граѓаните
 Заштита на имотот на лица загрозени од пожари и
експлозии

2) Укажување на
техничка
помош
при
незгоди и
опасни ситуации

 Пружање на помош во рамки на можностите на
единицата

3)
Грижа
постоење
мобилност
единицата

 Постојана комуникација со вработените
 12 часовно сменско работење

за
на
на

4)
Раководење,
организирање
и
следење
на
работата на ТППЕ

 Раководење на работата на ТППЕ
 Организирање на сменско и месечно работење на
ТППЕ
 Следење на работата на ТППЕ преку постојана
контрола на одделенијата во ТППЕ

5) Изготвување на
годишен план за
работа
на
единицата

 Планирање на работата на ТППЕ по месеци и квартали
за општи активности и надлежности

6) Изготвување на
годишна програма
за работа на ТППЕ

 Во програмата се предвидува опис на работата на
ТППЕ за целата календарска година
 Во расходи се евидентираат средствата кои се
потребни за тековно функционирање на ТППЕ

7) Изготвување на
извештај
за
работата на ТППЕ

 Изготвување на месечен извештај – евидентирање на
интервенции
 изготвување
на
полугодишен
извештај
–
евидентирање на интервенции и опис на интервенции
 изготвување на годишен извештај
- детална
евиденција и детален опис на интервенциите од
страна на ТППЕ
 собирање на информации и податоци за за настанати
пожари
 водење на евиденција за настанатите пожари,
интервенции, експлозии и слично

8) Постапување по
важечките
законски
и

 изготвување на службена информација кога е во
прашање голема интервенција (голем пожар)
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подзаконски акти
од областа на заштитата
и
спасување
9) Распоредување
на работни задачи
на вработените во
ТППЕ

 запознавање на вработените со нивните работни цели
и задачи од систематизацијата на работни места на
Општина Берово
 постапување во ситуација на пожар

10) Раководење на
акцијата
за
гаснење на пожар

 постапување во ситуација на пожар

11)
Стручно
усовршување

 настава со вежбовни активности: 6 поголеми вежби со
учество на целата единица (еднаш во два месеци) и 12
помали вежби (еднаш месечно) кои се спроведени во
кругот на ТППЕ Берово
 спроведување на неделна обука на вработените
 реализација на тренинг возење
 во соработка со ПП Сојуз на Берово организирање на
квиз натпревар од областа на ПП заштитата (последен
квартал од годината)

12)
Работна
дисциплина

 контрола на распоредот и користењето на работното
време на вработените во ТППЕ од страна на
непосредно претпоставените
 покренување
на
дисциплинска
постапка
за
утврдување на дисциплинска неуредност или
дисциплински престап (доколку се јави потреба) од
непосредно претпоставен
 покренување на постапка за утврдување на
материјална одговорност на вработените (доколку се
направи
материјална
штета)
од
непосредно
претпоставен
 грижа за униформата и личната уредност на
вработените согласно одредбите од важечките
прописи од страна на сите вработени

13) Одржување на
возилата и возниот
парк

 координација за навремено распишување на тендери
за потребите на ТППЕ, изготвување на анализи за
потребите за ТППЕ за реализација на јавната набавка
 евиденција на потрошено гориво за возилата,
евидентирање на користење на моторните возила и
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одржување на хигиената во гаражите
14) Одржување на
опрема
и
средствата
за
гаснење на пожари

 навремено набавување на средства за гаснење на
пожари и нивно одржување и грижа за постоечката
опрема и постојана проверка на истата

15) Информирање
и
обука
на
населението
за
опасноста
од
пожари
и
елементарни
непогоди

 одржување на показни вежби на вработените во
приватниот сектор, јавниот сектор, основните
училишта и средните училишта

2.7 Наративен и табеларен опис на вид и број на
интервенции од страна на ТППЕ спроведени во 2018 година
Територијалната противпожарна единица во 2018 година
учествуваше во 74 интервенции на територија на Општина Берово, 25
интервенции на територија на Општина Пехчево, односно вкупно 99
интервенции. Во сите интервенции, вкупно 113 пати е извршено
излез и интервенција со противпожарните возила. Интервенциите
кои се извршени од страна на вработените во Територијалната
противпожарна единица Општина Берово се покриени со вкупно 237
пожарникари. Бројот на други учесници во интервенциите изнесува
563 лица.
Табеларниот преглед на видови на интервенции и територија
на која биле вршени противпожарните интервенции изгледа вака:
Вид на интервенција

Берово

Пехчево

Вкупно

1) Шума

5

4

9

2) Сува трева и шума

9

2

11

3) Сува трева

11

6

17

4) Димоводен канал

10

/

10
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5)
објект

Угостителски

2

/

2

2

3

5

4

1

5

8) Земјоделски објект

7

2

9

9) Депонија

3

2

5

10)
Патничко
моторно возило

5

1

6

11) Димоводен канал
помошен објект

2

1

3

12) Контејнер

6

/

6

13) Верски објекти
гробишта

2

1

3

14)
уреди

4

/

4

15)
Земјоделска
механизација

1

1

2

16)
Подрумски
простории

/

/

/

17) Давање помош

/

/

/

18)
Техничка
интервенција

2

/

2

Вкупно интервенции
заклучно
со
31.12.2018

74

25

99

6) Станбен
куќа
7)
објект

објект

Индустриски

Електрични
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2.8 Наративен опис на покарактеристични, односно
потешки интервенции од страна на ТППЕ во 2018 година
Во своето работење во 2018 година, покрај горенаведените
интервенции, имаше неколку покарактеристични и воедно потешки
интервенции за кои сметаме дека треба да бидат и наративно
опишани и тоа:
1) Од страна на ТППЕ е интервенирано на територија на
Општина Пехчево, во месец мај, за дојава за пожар на работилница –
пилана, каде опожарен објект бил помошна работилница во кругот на
пиланата, каде имало голема количина на запалив материјал –
техничка граѓа. Иако пожарот бил во доста распламтена фаза, истиот
е локализиран и релативно брзо е ликвидиран.
2) Пожар кој настанува од елементарна временска непогода удар на гром, во месец јули во с. Владимирово, на земјоделски објект –
плевна, со голема опожареност на објектот, е пријавен со дојава од
страна на ПС од ОН Берово, а успешно локализиран од страна на ТППЕ
и релативно брзо ликвидиран. Од страна на ТППЕ е овозможено
безбедно ликвидирање на пожарот без да бидат зафатени и
останатите објекти во непосредна близина на опожарениот
земјоделски објект.
3) Карактеристичен пожар за наративен опис поради неговата
зафатнина, лошиот пат за пристап до местото и направената штета е
пожарот од месец ноември во месноста Aврамски Колиби – с.Ратево.
4) Пожар на сува трева кај с.Црник во месец ноември, кој што
имаше голема зафатнина брзо е локализиран и иако била зафатена
голема површина сепак пожарот бил брзо ликвидиран од страна на
пожарникарите.
5) Ноемврискиот пожар во с. Црник, каде пожарот е настанат на
објект станбена куќа (објект изграден од материјал: кал, дрво, камен –
плетарија) и имало целосна опожареност на објектот и смрт на лицето
чија сопственост е опожарениот објект, исто така е доста тежок случај
на пожар. Кога пожарникарите пристигнале на местото на настанот,
објектот бил целосно зафатен од оганот и немало можност да се
помогне на загрозеното лице кое настрадало во пожарот. Пожарот
бил ставен под контрола и ликвидиран, а поради настраданото лице
увид е вршено и од страна на МВР и ЈО од Берово. Отежителна
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околност во овој случај било гаснењето на пожарот под електричен
напон, бидејќи екипа на ЕВН пристигнала на местото на пожарот 45’
по пријавувањето од страна на ТППЕ.
6) По дојава од страна на ПС од Берово, во декември, излезено е
на интервенција на запалената пилана Орбела, на улица „Даме Груев“
во Берово. Објектот исто така бил под напон на електрична енергија,
па со самото тоа и отежително било гаснењето на пожарот. Кога
пожарникарите пристигнале на местото на пожарот, објектот бил
целиот во пламен, со целосно изгорен кров паднат на земја. Првин е
пристапено со гаснење на пожарот во незафатениот дел од објектот
(брикетарата), со што пожарот бил релативно брзо ликвидиран.
Во однос на превенцијата при заштита од пожари, ТППЕ Берово
учествува во одржувањето на квиз по противпожарна заштита,
предавања на учениците од основните и средните училишта при
посета на единицата, како и одржување вежбовни активности во
училиштата со активно запознавање на учениците со опасностите од
неконтролираното палење оган. Вакви активности од страна на
Територијалната противпожарна единица се одржуваат и во
приватниот сектор.
3. ЗАКЛУЧОК
Од напред изнесениот преглед на бројот на интервенции може
да се забележи дека предничат интервенции каде како фактор
причинител се појавува човекот со своето невнимание, меѓутоа и
слабата опременост, старосната граница на возилата, опремата и на
вработените, како и лошите пристапни патишта а можеби во
најголема мера нефункционалната и слабо одржана хидранска мрежа
која придонесува во беспотребно губење време во полнење на
цистерните.
Сметаме дека подобрувањето на хидрантската мрежа во голема
мерка ќе придонесе за намалување на штетните последици при
интервенции во урбана средина.
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1. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА – ОПШТИНА
БЕРОВО
1.1 Општи податоци
Единицата брои 15 пожарникари, од кои:
 5 пожарникари спасители
 4 пожарникари - возачи на специјално возило
 2 пожарникари - водачи на група
 4 пожарникари - командир на одделение
Противпожарната единица е организирана и опремена со
соодветна, меѓутоа дотраена техничка опрема и дотраени средства за
гаснење на пожари, како и за извршување на другите задачи во
рамките на надлежноста.
Општината треба да има во предвид дека се работи за потрошен
материјал и е должна да обезбеди нова колективна и лична опрема,
како и нови технички средства за гаснење на пожари, со цел ефикасно
и ефективно извршување на работните цели и задачи на единицата.
Противпожарната единица е должна да презема мерки за
гаснење на пожарот, односно отстранување на непосредната опасност
за настанување на пожар, веднаш по дознавањето за настанатиот
пожар или опасност за настанување на пожар.
Покрај гаснењето на пожарите ТППЕ учествува и во вршењето
на технички интервенции во рамките на своите можности за која цел
се спроведува и соодветна обука на вработените. Единицата
учествува во давање помош при елементарни непогоди и други
ситуации. За сите поголеми и покарактеристични интервенции се
доставува посебна информација до градоначаникот на Општина
Берово.
1.2 Вежбовни активности
Заради поуспешно обавување на поставените работни задачи во
текот на 2019 беа предвидени повеќе вежбовни активности на ТППЕ
Берово. Во текот на 2019 беа организирани 6 поголеми вежби со
учество на целата единица и 12 помали вежби кои беа спроведувани
во кругот на ТППЕ Берово.
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Заради подобрување на моторните способности редовно се
обавуваат тренинг возења и користење на опремата која ја поседува
единицата.
1.3 Наративен и табеларен опис на вид и број на
интервенции од страна на ТППЕ спроведени во 2019 година
Територијалната противпожарна единица во 2019 година
учествуваше во 118 интервенции на територија на Општина Берово,
20 интервенции на територија на Општина Пехчево, односно вкупно
138 интервенции. Во сите интервенции, вкупно 175 пати е извршено
излез и интервенција со противпожарните возила. Интервенциите
кои се извршени од страна на вработените во Територијалната
противпожарна единица Општина Берово се покриени со вкупно 324
пожарникари. Бројот на други учесници во интервенциите изнесува
875 лица.
Табеларниот преглед на видови на интервенции и територија
на која биле вршени противпожарните интервенции изгледа вака:

Вид на интервенција

Берово

Пехчево

Вкупно

1) Шума

8

5

13

2) Сува трева и шума

8

3

11

3) Сува трева

20

/

20

4) Димоводен канал

15

1

16

5)
објект

/

/

/

11

3

14

/

2

2

3

2

5

Угостителски

6) Станбен
куќа
7)
објект

објект

Индустриски

8) Земјоделски објект
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9) Депонија

36

3

39

10)
Патничко
моторно возило

2

1

3

11) Димоводен канал
помошен објект

/

/

/

12) Контејнер

7

/

7

13) Верски објекти
гробишта

1

/

1

14)
уреди

4

/

4

15)
Земјоделска
механизација

/

/

/

16)
Подрумски
простории

/

/

/

17) Давање помош

1

/

1

18)
Техничка
интервенција

2

/

2

Вкупно интервенции
заклучно
со
31.12.2019

118

20

138

Електрични

1.4 Наративен опис на покарактеристични, односно
потешки интервенции од страна на ТППЕ во 2019 година
Во своето работење во 2019 година, покрај горенаведените
интервенции, имаше неколку покарактеристични и воедно потешки
интервенции за кои сметаме дека треба да бидат и наративно
опишани и тоа:
1) На ден 10.03.2019 година настанал пожар во Пехчево, за кој во
14:45 часот е примена дојава од страна на директорот на ШС
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Равна Река Пехчево. Со возилото ФАП 14/14 и со два
пожарникари ТППЕ Општина Берово има излезено на терен и
веднаш е пристапено кон гасење на пожарот, а благодарение и
на сожителите од Пехчево пожарот за кратко време е
локализиран
и
ликвидиран
(во
16:30
часот).
Во
противпожарната интервенција учествувано е со едно возило и
два пожарникари, како и 100 учесници од месното население.
2) Истиот ден на 10.03.2019 година во 23:30 часот е примена дојава
за пожар на куќа, каде опожареноста на објектот е регистрирана
на целиот станбен објект. Објектот е изграден од цигли и
дрвенарија. Во пожарот учествувале пет пожарникари со две
противпожарни возила и 20 учесници од месно население.
Објектот бил целосно опожарен, во состојба на горење на двата
спрата и паднат кров од пожарот. Околните куќи се спасени да
не бидат зафатени од пожарот. Пожарот е ликвидиран во 01: 40
часот.
3) На 17.03.2019 година во м.в Сливница, Општина Берово
настанал пожар. Дојавата е примена во 10:45 часот, за пожар кој
настанал во периодот од 10:00 – 10:45 часот, а на лице место е
пристигнато во 11:00 часот. Со оглед на тоа дека постоела
опасност од опожарување и на околните викендици, побарано е
помош и од ШС Малешево Берово. Учество имаат земено и екипи
од Шумска полиција, Крим Техника од ПС од ОН Берово и
инспекторот од Дирекција за заштита и спасување. Во гасењето
на пожарот учествувале 2 пожарникари со едно противпожарно
возило и петнаесет други учесници од месно население.
Пожарот е локализиран во 15:30 часот, а целосно е ликвидиран
во 16:00 часот.
4) Во с.Будинарци, на 21.07.2019 година целосно е опожарен
земјоделски објект плевна. Во пожарот учествувале четири
пожарникари со две противпожарни возила. Дојавата е примена
во 10:10 часот, пристигнато е на лице место во 10:30 часот, кога
веќе пожарот бил во одмината фаза и целиот објект бил во
пламен. Пожарот е локализиран во 11:00 часот, а целосно е
ликвидиран во 14:00 часот.
5) На 28.07.2019 година, карактеристичен е пожарот кој зафати
станбен објект и поткровје во зградата на улица „Моша Пијаде“.
Во 14:20 часот е примена дојава за запален стан, а на лице место
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е пристигнато во 14:25 часот. Во моментот цел стан бил
опожарен, со големо задимување во целиот објект, делумно
опожарен еден соседен стан и зафатена кровна конструкција.
Помош пристигнала и од противпожарните единици од Кочани
и Делчево. Во гасењето на пожарот учествувале дванаесет
пожарникари со пет противпожарни возила и десетина други
учесници. Пожарот е ликвидиран во 18:00 часот.
6) Од с.Умлена, Пехчево на ден 12.08.2019 година е примена дојава
во ТППЕ во 21:35 часот за настанат пожар на објект штала, кој
бил целосно опожарен, заедно со околу 3000 бали сено. Четири
пожарникари учествувале во гасењето на пожарот со две
противпожарни возила и 10 други учесници. Околу 01:00 часот
пожарот е локализиран и поставена е дежурна екипа поради
големата зафатена количина на сено и блиската борова шума.
Пожарот е ликвидиран во 07:00 часот. Увид на лице место е
вршено и од страна на МВР поради постоење на сомнение дека
пожарот бил подметнат.
7) На 15.08.2019 година од с.Црник е примена дојава во 18:50 часот
за пожар на станбен објект куќа, каде пожарот ги опфатил
вториот спрат, поткровјето и кровот. Во интевенцијата
учествувале четири пожарникари од ТППЕ Берово и два
пожарникари од ТППЕ Делчево, две противпожарни возила од
Берово и едно противпожарно возило од Делчево, како и пет
други учесници. Пожарот е ликвидиран во 23:30 часот. Пожарот
настанал како последица на самоиницијативно чистење на
оџакот од страна на сопственикот на објектот, од што дошло до
опожарување на дел од електричната инсталација, што како
последица имало брзо ширење на пожарот на целиот кров и на
вториот спрат. Увид на лице место е извршено и од МВР Берово.
8) Карактеристичен пожар имаше и во с.Русиново, Берово на ден
04.10.2019 година, каде имаше целосно опожарување на станбен
објект куќа. По примена дојава во 04:29 часот, за пожар настанат
во периодот од 03:45 – 04:15 часот, територијалната
противпожарна единица пристигнала на лице место во 04:40
часот со две возила, но со оглед на зафатеноста од пожарот,
побарано е и трето возило. Пречка во гасењето на пожарот е тоа
што полнењето на возилата со вода се вршело во Берово поради
немање на функционален хидрант во селото. Бидејќи
внатрешноста на куќата била гредоред, целата куќа била
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зафатена од пожарот, а брзо се проширило и до подрумските
простории. По кажување на сведоци од местото на настанот,
пожарот почнал од кровната конструкција и од таванот, па
продолжил да се шири надолу. Пожарот е локализиран околу
09:30 часот, а целосно е ликвидиран во 18:00 часот. Во гасењето
на пожарот учествувале седум пожарникари.
9) На 06.12.2019 година е примена дојава во 10:20 часот од Пехчево
за настанат пожар на објект на работилници – помошни
простории, во сопственост на ЈПКР Комуналец Пехчево. Пожарот
настанал во периодот од 09:00 – 10:00 часот, локализиран е во
11:00 часот, а целосно е ликвидиран во 12:00 часот.
Во однос на превенцијата при заштита од пожари, ТППЕ Берово
учествува во одржувањето на квиз по противпожарна заштита,
предавања на учениците од основните и средните училишта при
посета на единицата, како и одржување вежбовни активности во
училиштата со активно запознавање на учениците со опасностите од
неконтролираното палење оган. Вакви активности од страна на
Територијалната противпожарна единица се одржуваат и во
приватниот сектор.
3. ЗАКЛУЧОК
Од напред изнесениот преглед на бројот на интервенции може
да се забележи дека предничат интервенции каде како фактор
причинител се појавува човекот со своето невнимание, меѓутоа и
слабата опременост, старосната граница на возилата, опремата и на
вработените, како и лошите пристапни патишта а можеби во
најголема мера нефункционалната и слабо одржана хидранска мрежа
која придонесува во беспотребно губење време во полнење на
цистерните.
Сметаме дека подобрувањето на хидрантската мрежа во голема
мерка ќе придонесе за намалување на штетните последици при
интервенции во урбана средина.
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Националното Здружение на Сопственици на Приватни Шуми
(НЗСПШ) е здружение на граѓани кое ги застапува интересите на
преку 60.000 сопственици на приватни шуми и е единствено од ваков
тип кое постои во Македонија. Нивната мисија е застапување на
правата и интересите на сопствениците на приватни шуми во
Република Северна Македонија, нивно целосно инволвирање во
политиките во шумарството во земјата и соработка со институциите
за добивање на што подобар статус на целната група во смисла на
креирање на подобри мерки во пргорамите (рурален развој, ИПАРД,
Програма за проширена репродукција и др.) како и вмрежување со
други слични и сродни организации во регионот и ЕУ.
Националното Здружение на Сопственици на Приватни Шуми е
регистрирано уште во 1998 година и во овој момент обединува преку
1.600 членови кои се организирани во 25 општински ограноци и 5
регионални канцеларии. Националното Здружение на Сопственици на
Приватни Шуми со своето делување го промовира одржливото
користење на шумите во приватна сопственост, а својата одржливост
цели да ја оствари преку давање на широк спектар на услуги кон
своето членство.
Националното Здружение на Сопственици на Приватни Шуми е
член на Мрежата за рурален развој, член на меѓународната мрежа
РЕФОРД и стратешки партнер на Владата и Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство. Покрај тоа здружението
има 26 локални раководства на општинските ограноци организирани
во пет региони кои се управувани од сопствени управувачки органи
односно Регионални центри со седиште во Берово, Куманово, Кичево Гостивар, Радовиш и Кавадарци.
Преку
проектот
„Зборувај
гласно
делувај
јасно“
Националното здружение на сопственици на приватни шуми има
за цел да ги вклучи своите членови, како и претставници од сите
институции кои се засегнати со оваа проблематика, во едукација
на населението за заштита и справување со пожари. Дел од
мерките кои ќе бидат превземани во иднина заедно со сите
засегнати чинители се наведени подолу во текстот, а
Националното Здружение на сопственици на приватни шуми
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посебно ќе посвети внимание на превентивните мерки, односно
воспитно – образовните мерки и информативно пропагандните
мерки.
Еден од факторите кои за многу кратко време оштетуваат или
уништуваат големи површини под шума се шумските пожари, што е
доста изразено кај нас. Од пожарите се предизвикани големи
директни штети (изгорена дрвна маса, трошоци за локализирање и
гаснење и сл.), но и големи индиректни штети (ерозија на земјиштето,
појава на инсекти поткорници и сл.). Појавата на инсекти подкорници
на пожариштата кај иглолисните видови дрвја понекогаш е поголем и
подолготраен проблем одошто самиот пожар. Ова говори дека за
заштита на шумите од пожари треба да се посвети големо влијание.
Треба да се работи на зајакнување на капацитетите на сите учесници
(владини и невладини, професионални и волонтерски) во заштитата
на шумите од пожари. Пожарот не познава граници помеѓу држави и
општини, ниту помешу државни и приватни шуми. Затоа, со цел да се
подигне нивото на заштитата на шумите од пожари, потребно е сите
чинители/учесници во системот на заштита на шумите од пожари да
си го најдат своето соодветно место. Во иднина, сопствениците на
приватните шуми треба да го добијат соодветното место во
заштитата на шумите од пожари и да го дадат својот максимален
придонес. Со самото тоа, тие не само што ќе ги заштитат сопствените
шуми од пожари, туку ќе придонесат и за зачувување на
националните шуми во целост.
Според досегашните искуства и сознанија, во 99% од случаите
при настанување на шумски пожари како причинител се појавува
човекот (директно или индиректно). Громот и самозапалувањето
како причина за настанување на пожар учествуваат само со 1%.
Човекот како причинител на шумски пожари се јавува од невнимание,
незнаење, користољубие, диверзија, болест – пироманија и сл.

Сите мерки кои што се превземаат за заштита од шумски
пожари, според времето кога тие се превземаат и со каква цел, се
делат на:
 превентивни мерки
 подготвителни мерки
 супресивни или репресивни мерки
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Мерките за заштита на шумите од пожари кои се превземаат
постојано во текот на целата календарска година се нарекуваат
превентивни мерки. Бидејќи човекот како причинител на шумските
пожари се јавува во 99% од бројот на појавените шумски пожари, овие
мерки целосно се насочени кон човекот. Нивната крајна цел е да се
спречи настанувањето – предизвикувањето на шумските пожари,
односно да се намали бројот на пожарите. Според нивната крајна цел,
тие се најефикасни мерки во заштитата на шумите од пожари и
според карактерот и начинот на нивното применување, тие се делат
на:
Државата преку Уставот и законите, како и други подзаконски
акти и норми ја уредува оваа проблематика. Со оглед на тоа дека
шумата претставува богатство од национален интерес, за заштита од
пожарите се грижи целокупното население. Нормативните акти кои
ги донесува Собранието, сопствениците ги спроведуваат и донесуваат
свои под-акти (одлуки, правилници итн). Тоа значи дека основната
заштита на шумите од пожари првенствено е задолжение на
сопствениците или на оние што шумата им е дадена на
стопанисување. Според овие законски одредби пропишани се
активностите и мерките што треба да се преземат од аспект на
заштитата на шумите од пожари и казнените мерки ако тоа не се
стори, за субјектите кои се одговорни за тоа.
Воспитно – образовните мерки во себе вклучуваат воспитување
и образование на луѓето. Овие мерки можат да се користат кај сите
возрасни категории, но најуспешни и најкорисни се кај младите луѓе.
Преку воспитувањето и образованието имаат за цел кај младите
генерации да укажат на опасностите кои ги носи огнот, но и
погодностите со неговото правилно користење. Примената на овие
мерки се покажала како најефикасна кај младите во предучилишна и
училишна возраст и основното образование. Начинот на
спроведување на овие мерки е различен, почнувајќи од различни
предавања за заштита на шумите од пожари, до печатени или
електронски медиуми, соодветни написи и сл. Крајна цел на овие
мерки е децата да се стекнат со знаење од оваа проблематика, како и
во нив да се разбуди љубов и грижа кон шумата и природата, а
особено се обрнува внимание на последиците и штетите кои можт да
настанат од шумските пожари. На тов начин кај нив се изградува
правилен став и однос кон шумата како кон национално богатство,
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љубов и чувство на одгпвпрност кое би го поседувале целиот свој
живот. Овие мерки се од перманентен карактер, односно се
превземаат во текот на цела година, а не само во периодот кога има
шумски пожари.
Целта на информативно – пропагандните мерки е да го
предупреди или информира човекот (посетители во шума, вработени
лица и сл.) за опасностите од појава на шумски пожари, како и да го
информира како треба да се однесува за време на престој во шума и да
го упати на првичните мерки во случај на појава на пожар. Начинот на
нивното поставување на терен е различен, со поставување на знаци
на видно место (јавни и споредни патишта) за забрана на палење на
оган на отворен простор, обележување на места каде може да се пали
оган во шума, знаци за забрана на движење низ шумата,
организирање на средби со различни групи луѓе (сточари, земјоделци,
собирачи на споредни шумски производи и сл.) и обавување
информативно – пропаганден разговори со нив и сл. Во овие мерки
влегуваат и правењето на разни маскоти, значки, беџови, летоци,
плакати, спроведување на јавни трибини и др., со цел пропагирање и
информирање од областа на заштитата на шумите од пожари. За да се
постигне подобар успех, информативно – пропагандните мерки
можат да се комбинираат со воспитно – образовните мерки.
Превентивните мерки никогаш во целост не можат да го
спречат настанувањето на шумските пожари, па затоа е потребно
постоењето на пресупресивните, односно подготвителните мерки.
Превентивните мерки имаат за цел да се спречи или намали бројот на
шумските пожари, а пресупресивните или подготвителните мерки се
таков вид на мерки кои ни овозможуваат спремни и организирани да
го дочекаме настанатиот шумски пожар. Тоа се мерки кои се
спроведуваат во текот на целата година и во нив влегуваат:
 навремено откривање на пожарот
 пренесување на информацијата
 организирање на транспорт на гасачите
 набавка на соодветен алат и опрема
 регрутирање и обука на гасачите
 изградба на противпожарни просеки и др.
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И покрај добро превземените превентивни мерки, пожарите на
отворен простор сепак ќе се случуваат. Затоа неопходно е постоењето
на супресивните мерки. Тоа се мерки кои се превземаат за време на
траењето на пожарот и истите имаат за цел да го локализираат и
изгасат настанатиот пожар. За да се локализира, односно изгаси еден
пожар, потребно е да се отстрани еден од елементите на пожарот материјалот што гори, изворот на топлина или кислородот. Според
тоа кој материјал или средство се користи за таа намена, методите за
гасење се делат на:
 гасење на пожар со земја
 гасење на пожар со вода
 гасење на пожар со оган
 гасење на пожар со хемиски средства
 гасење на пожар со експлозив
 гасење на пожар со авион
Националното Здружение на сопственици на приватни
шуми посебно ќе посвети внимание на превентивните мерки,
односно воспитно – образовните мерки и информативно
пропагандните мерки.

Идејата на Националното Здружение на сопственици на
приватни шуми е да се вклучат сите засегнати учесници регионално
преку формирање на неформално тело коешто ќе биде составено од
претставници на сите институции кои се засегнати со превенцијата и
со справувањето со пожарите. Ова неформално тело ќе има за обврска
активно да партиципира и доброволно да учествува за креирање на
добра меѓуинституционална соработка и соработка со невладин
сектор, како и да ја подобрува информираноста на локално и
регионално ниво на населението за мерки коишто можат да се
превземаат за спречување на појавата на пожарите кошето е од јавен
интерес од областа на заштитата на шумите и превенцијата од
пожарите. На крајот од овој документ, го има неформалното тело во
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полн состав, кое што доброволно и хуманитарно ќе учествува во
насока на подобрување на информираноста од предметната област на
локалното население.
Овие активности се и во согласност со Регионалниот План за
управување со шумите во Малешевијата, кој е усвоен од страна на
Советот на Општина Берово и Советот на Општина Пехчево.
Документот содржи значајни правци и активности за заштита на
шумите и природното богатство.

Копното на планетата Земја е покриено со шуми кои се
живеалишта со голема биолошка разновидност, со што патем се
обезбедуваат разновидни добра кои се важни за преживувањето на
луѓето и животната средина. Шумите се природни регулатори на
климата, а воедно се многу распространети во нашата држава,
односно во РСМ се простираат на една третина од територијата, или
поточно околу 988 835 хектари.
Освен тоа што се еден од најважните природни ресурси во
земјата, тие имаат еколошки, економски, па и социо – културни
функции. Тие имаат клучна улога во одржување на јаглеродната
рамнотежа, биолошката разновидност и најважното денес – ги
ублажуваат климатските промени. Со оглед на тоа дека шумите се
изложени на опасност, на нив треба да се посвети големо внимание, за
да не се соочиме со пораз од уништувачките фактори. Бидејќи тие во
начинот на функционирање и во својата структура се многу зависни
од климата, воедно се и многу ранливи на самите климатски промени.
Климатските промени во голема мера влијаат врз растот, квалитетот
и нивниот опстанок во природата, како на пример повисоките
температури на воздухот, сушите кои се повеќе и повеќе присутни
поради слабите врнежи и поплавите на шумите при интензивните
дождови. Шумите се под постојана закана од страна на опасните
шумски пожари, како и од напливите на инсекти.
Многу е важно да се намалат влијанијата од климатските
промени, а за тоа се потребни ефективни стратегии за подобрување
на капацитетите за адаптација на шумите. Запирањето на
уништувањето на шумите, засадување на нови садници на дрвца, како
и подобрувањето на шумарските практики може многу да влијае на
емисијата на стакленичките гасови, посебно на јагледорниот диоксид.
Освен сопирањето на уништувањето на шумите кое ќе допринесе за
избегнување на катастрофални последици од климатските промени,
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заштитата на шумите има најголем потенцијал за ублажување на
климатските промени во однос на земјината површина.
Декларативно, на хартија креаторите на политики се залагаат за
борба против климатските промени и за заштита на шумите, но во
праксата тоа не се спроведува. Имено, не само што никогаш не се
објавија прецизни и јасни показатели за успешноста на акциите за
масовно пошумување, туку и микролокациски гледано донесувачите
на одлуки не се залагаат за поинтензивно и систематско садење дрвја,
а постоечките безмилосно се сечат заради бизнис - интереси. Во
урбаните средини, наместо паркови со дрвја што ефикасно би се
справиле со поројни дождови и со аерозагадување, односно кои би
вршеле повеќе функции истовремено, најчесто се прави само маска со
тревни површини, кои вршат само една функција, го апсорбираат
вишокот вода.
Заклучокот е дека климатските промени не можеме да ги
спречиме. До одреден степен можеме да се прилагодиме на нив,
евентуално да ги ублажиме, меѓутоа и за тоа ни е потребно соодветна
стратегија, а воедно и парични средства. Решенијата треба да бидат
донесувани систематски, а пред се друго и посочени по приоритетни
области. Потребно е спроведување на кампањи кои ќе ја зголемат
свесноста за спроведувањето и постоењето на климатските промени.
За да се овозможи побрзо и пошироко спроведување на решенијата,
потребно е и пошироко залагање на сите вклучени страни, како
владата, приватниот сектор и сите засегнати страни од граѓанскиот
сектор.

Постои значителен јаз меѓу вистинската состојба и перцепцијата
на јавноста по прашање на шумите. Иако постои емоционална
поврзаност на луѓето со шумите, факт е дека јавноста не е доволно
информирана по прашање на одржливо стопанисување со шумите и
така шумите никогаш нема да го остварат својот потенцијал во
ублажувањето на глобалните промени. Шумарскиот сектор се состои
од голем број институции и организации, но и покрај тоа тешко се
наоѓа заеднички јазик! Истражувањата на јавното мислење во
европските земји по прашање на шумите покажува голема
неинформираност. Како главен проблем се наведува дефорестација и
заштита на шумите, а тоа всушност и не е толку лошо на ниво на
Европа, дури постојат показатели за зголемување на подрачјата под
шуми во последните дваесетина години. Пожарите се окарактизирани
како најголема опасност за шумите, додека опасноста од бури,
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недекватната примена на пестициди и други болести на шумите е
недоволно нагласена. Исто така голем акцент се става на важноста за
зачувување на шумите и нивната заштитна функција, додека, на
пример, за можностите за користење на шумите воопшто не се
расправа. Со стратешката рамка за шумска комуникација ќе се
настојува да се премости јазот помеѓу реалноста и перцепцијата во
јавното мислење. Со подобрувањето на комуникацијата и подобрите
информациски платформи на крај ќе се настојува да се донесуваат и
спроведуваат подобри одлуки по прашање на шумите и шумарствата.
Стратегијата значи дека треба во поширок контекст да се соединат
економските, еколошките и социокултурните аспекти во
комуникацијата за подобро и поефикасно спроведување на
одржливото стопанисување со шумите. Треба на пошироката јавност
и на сите заинтересирани да им се пласираат факти за важноста на
шумите во модерното живеење и тоа треба да се прави на локално,
регионално и национално и глобално ниво. Кои се клучните пораки
кои со оваа рамка треба да и се претстават на јавноста и на сите
заинтересирани? Шумите се клучен фактор во одржувањето на
животот на Земјата, па затоа сите сили треба да се насочат на
намалување на дефорестација и зголемување на пошумувањето на
шумите. Иако во Европа оваа состојба е добра, а во светот не е,
лекциите од праксата на одржливото стопанисување во Европа треба
да се пренесат пошироко. Кога се спроведува мудро и одржливо
стопанисување, шумите ни даваат обновливи извори на материјали и
енергија, како и друга еколошка и социјална корист. Европските шуми
имаат добра пракса во стопанисувањето, но им треба дополнителна
помош за да ислезат на крај со се поголемите закани пред
климатските промени, временските неприлики, пожари, употреба на
пестициди и останати непогоди. Штетното влијание на животната
средина може значително да се редуцира со употреба на производи од
дрво кои настанале со одговорно стопанисување со шумите. Пораките
мораат да бидат правовремени, јасни, релевантни и ефективни, па
мора да се пласираат по пат на повеќе комуникациски канали за да
стигнат до целните групи. Кога станува збор за целните групи, тие се
однесуваат на главните носители на одлуки во многу сектори кои се
важни за шумите, новинарите, младите луѓе, невладините здруженија
и многу други. Се настојува да се создаде влијание на тие групи кои би
ја сфатиле улогата и важноста на шумите и одржливото
стопанисување со шумите, за да увидат дека шумите може да се
искористат и за сопствено добро. Исто така треба да се разгледаат
можностите на вклучувањето на шумите во донесувањето на одлуки и
во деловните планови и на крај, да го промовираат легалното и
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еколошки прифатливо производство на дрва и дрвни сортименти.
Цел на оваа стратешка рамка, на крајот е, да ја подигне свеста и да ја
расветли состојбата и можноста за одржливо стопанисување. Секако,
оваа стратегија не завршува тука, туку започнува. Потребно е
перманентно надополнување на рамката со најновите достигнувања
и откритија во шумарскиот сектор. (превземено од стратешка рамка
за шумска комуникација од хрватска ревија „ШУМЕ“)
Учесници во креирањето на актот (име, презиме, професија
и институција од која доаѓа):
1) Војо Соколовски – Претседател на Национално Здружение на
сопственици на приватни шуми заедно со проектен тим на
проектот „Зборувај гласно делувај јасно“
2) Сашко Руменовски – в.д командир на Територијалната
Противпожарна единица во Општина Берово
3) Зоран Ајтовски – Претседател на Општински Противпожарен
Сојуз
4) Елен Качулачка – Советник во Одделение за урбанизам во
Општина Берово
5) Владо Клинчарски – Директор на ШС „Малешево“ Берово
6) Глигор Пешначки – Директор на ШС „Равна Река“ Пехчево
7) Тодорчо Цикарски – Раководител на ПЕ на Дирекција за заштита
и спасување
8) Васко Мамучевски – Помошник командир во ОВР Берово
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