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1.Општи карактеристики на општина Конче

Геогравска положба и големина на подрачјето на општината;
-

Назив на Општината :------------------------------ЕЛС општина Конче

-

Површина :----------------------------------------------209 км2

-

Број на жители на Општината:-------------------3700

-

Број на населени места:------------------------------10

-

Густина на населеност:-------------------------------17,6 ж .на км2

Општина Конче се наоѓа во Југоисточниот дел на Р. Македонија .Општина Конче
произлезе од Општина Радовиш со која е поврзанан со регионалниот пат Р- 606
во должина од 22 км преку овој пат општината се поврзува со општина Струмица
и Штип.Треиторијата на оштината се наога помеѓу планините Смрдешник и
Серта, Конфигурацијта на земјиштето на оваа подрачје е повеќе ридско
планинско .Седиштето на општината е во населеното место Конче со 1100
жители,општината има уште 9 населени места кој се активни и 4 населени места
кој не се активни т.е иселени целосно во кој постојат само викендици или
манастири кој се посетуваат особено во летниот период или за време на верските
празници, други населени места се:Дедино со 774 жители, Ракитец 580 жители, д.
Липовик 467,Лубница 364, Габревци 366,Г.Липовик 120, Гарван 23, Скоруша 18, и
Загорци 12 жители.
Хидрографска мрежа: во општина Конче поголеми реки се Крива лакавица и
Конечка река кој се вливаат во брана Мантово други помали реки се река пршево
Радешка река , Скорушка река и Габрешка река .
Вештачки езера: Брана Мантово и Конче 1 Конче 3, надморска височина 580 м.
Климатски услови:Умерено континентална клима со екстермно ниски
температури од -15 до -20 степени во месец Јануари и екстерно високи
температури со + 24 до + 38 степени во Јули.

По населени места распоредот по површина е следниот :
Конче

45км2

Габревци

10,9 км2

Гарван

10,9 км2

Г. Липовик

18км2

Дедино

22км2

Д. Липовик

21км2

Загорци

7,3 км2

Лубница

45,7 км2

Ракитец

12,8км2

Скоруша

15,1км2.

Поголем дел од вкупната површина е шуми со околу 63% останатиот дел е на
обработливи површини и пасишта,поради ваквата конвигурација на теренот
постои опасност од појава на пожари на отворено.
2.Процена на загрозеност на подрачјето на општината од пожари;
На подрачјето на општина Конче постојат големи можности од настанување на
пожари и нивно брзо ширење, најчеста појава на пожари има во шумските
комплекси бидејки тие се обраснати со високи треви и во период АвгустСептември кога високите треви се исушени преставуваат голем ризик за
предизвикување на пожар , неконтролираното движење на луге посебно сточари
во шумските појаси преставува голем ризик за појава на пожари, следејки ги
состобите во последните неколку години може да се рече дека најчести
причинители на пожари се сточарите кој не контролирано палат оган напасувајки
го својот добиток во шумските појаси и при спалувања на површини со високо
обрасната сува трева заради стварање простор за напасување на својот добиток
, самозапалувањето кое нај често се користи како изрека може да се каже дека е
многу реток случај или воопшто нема самозапалување тоа е можно само од удар
на гром.Според нашите податоци и податоците од ТППЕ- Радовиш годишно на
територијата на општина Конче се случуваат 3 до 5 пожари на отвотено (шумски

пожари) и 1 пожар на станбен објект.Шумските пожари причинуваат значителни
штети на шумската маса а со што се загрозува и функцијата на шумите во
зачувување на човековата околина и низа други општо корисни функции што ги
овозможува шумата .
Пожарите што настануваат на земјоделсите површини се случуваат во летните
месеци , најчесто се палат стрништа а покрај нив страдаат и други посеви.
Населените места во општината , попради несодветно спроведените
урбанистички мерки за заштита (неправилен распоред на објектите и недоволно
растојание на објектите осетливи на пожар)преставуваат погоден терен за
настанување на пожари.Опасноста од пожари дополнително се зголемува со
постоењето на големи количини на запаливи материи во населените места , како
што е чувањето на поголеми количини на гориво за земјоделската механизација
кое гориво се складира не соодвето .
3.Заштита и спасување од пожари:
- Превентивни мерки за заштита од пожари
Во текот на 2010 година , во делот на превентивните мерки за заштита од
пожари, планирани се работни средби со РЦУК-Радовиш,ДЗС- Радовиш,ОВРРадовиш, Министерстви за земјоделство, шумарство и водостопанство-Радовиш,
Јавни претпријатија,месни заедници од општината и други субјекти , каде ќе
бидат разгледани и договорени заедничките активности и посебни активности на
секој од напред наведените субјекти, во рамките на законските овластувања.Ке
се изготват соопштенија ,известувања и директни контакти со населението за
зголемување на претпаливоста при употреба на запаливи и лесно запаливи
средства, забрана на употреба на таквите срдстава , контролирано движење на
лугето низ шумите, предупредување за забрана на палење на оган на отворено и
посебно во летниот период забрана за палење на стрништа , обезбедување на
хидранска мрежа во сите населени места и нејзино одржување. Потребно е и
постојано одржување на сообракајниците (шумски патишта ) во ридско
планинскиот дел заради интервенција во случај на шумски пожари.
Една од најглавните мерки е будно следење на состојбите посебно во летниот
период и навремено известување и навремено регирање за локализирање на
настанатиот пожар , за следење на состојбите по наелените места се
задолжуваат МЗ , од Македонски шуми задолжени се шумарочуварите со кој во
летниот период често пати имаме телефонски контакти при појава на пожари и
брза реакција за локализирање на пожарот, општина Конче соработува и со ЛРД
„Студенец“-Конче кој со своите двајца ловочувари се задолжуваат за следење на

состојбата , информирање и учество во локализирање на пожари за што
општината и доделува одредена сума на парични средстава.
-Оперативни мерки за заштита и спасување од пожари
Имајки предвид дека противпожарната заштита е во надлежност на општината ,
најголем дел од прашањата околу оваа проблематика ги решава Градоначалникот
и советот на општината.
Заштитата и спсувањето од пожари покрај превентивните мерки опфаќа и
оперативни мерки како што се .
-организирање и подготовка на силите за гаснење на пожари;
-организација на набљудување и известување за појава на пожари;
- гаснење и локализирање на пожри;
-спасување на луѓе, материјални и други добра од објекти и подрачја загрозени од
пожар.
Во врска со организирањето и подготвувањето на силите за гаснење на пожар,на
подрачјето на територијата на општина Конче нема професионална ППЕ,
подрачјето на општина Конче го покрива ТППЕ-Радовиш која не е доволно
кадровски опремена и обезбедена со материјално –технички средства и опрема
согласно важечките стандарди .ТППЕ –Радовиш треба да располага со 21
професионален пожарникар за сега се вработени само 16 професинални
пожарникари , од сите овие причини и од големата одалеченост на нашата
општина од Радовиш често пати интервенциите на ТППЕ се задоцнети,
Во однос на техничката опременост на ТППЕ _Радовиш , располага со две
цистерни кој често се не исправни и се постари од 25 год. анализирајки ги горе
спомнатите показатели, Општина Конче треба да се залага за набавка на
противпожарно возило и формрање на професионална противпжарна единица
која би требало да е составена од четири професионални пожарникари, до
формирањето на професионална ППЕ потребно е ажурирање на списковите на
членовите на доброволното противпожарно друштво „Пожар“ –Конче, опремување
со опрема за гаснење на пожари (шумски) и еднаш годишно изведување на
вежбовни активности со кој на некој начин би се обучиле членовите на оваа
друштво за гаснење на шумски пожари.Соред Законот за аштита и спасување,
покрај органите на државната управа и ЕЛС должни се да формираат сили и
организираат заштита и спасување и јавните пртпријатија , трговските друштва и
други.За жал на територијата на општина Конче вакви сили нема формирано ни

едно ЈП или трговско друшто освен Македонски шуми кој имаат формирано сили
за гаснење на пожар.
Наблудувањето а посебно известувањето за појава на пожари е обврска на секој
граѓанин а посебно во време на вонредни околности(екстермно високи
температури и долготрајни суши,)начинот и местата н апријавување на пожари ќе
биде дел од соопштенија и известувања.Наблудувањето и известувањето за
појава на пожари на отворено се дел од работните обврски на вработените од
шумските стопанства, шумска полиција ,полиција, земјоделско стопанство, ловни
друштва и др. Гаснењето и локализирањето на пожарите,како и во изминатиот
период така и ова година ке го врши ТППЕ – Радовиш,во случај на пожар на
отворено( Шумски иземјоделски површини)покрај противпожарната единица ке го
вршиЈП Македонски шуми подружница Радовиш, просторните сили доколку бидат
дооформирани и материјално обезбедени,доколку не се формираат просторните
сили за заштита и спасување во гаснење на пожарите ке учествуваат и
вработените во ЈП ЛАкавица како и доброволно грагани од нашата општина на кој
врз основа на Одлука од Советот на општината ке им се исплаќа дневни
трошкови.ТППЕ доколку не можат да го изгаснат пожарот , командирор или
лицето кое раководи со пожарор побарува помош од друга ПП единица.
Градоначалникот во случај на пожар од поголем обем, донесува Одлука за
ангажирање на просторните сили за заштита и спасување , може преку јавен
повик да ги повика граѓаните постари од 18 години да учествуваат во гаснењето
на пожарот иливо случај на поголем пожар кој може да згрози материјалните
добра кој се во сопственост граганите со наредба да им нареди на граѓаните и
правните лица да ги ставата на располагање своите средства , опрема и
вработени потребни во спроведувањето на акцијата гаснење на пожар.
Во спасувањето на луге ,материјални и други добра од објектите и подрачјата
загрозени од пожар ке се употребат сите расположливи ресурси, со фклучуавање
и на останатите надлежни субјекти од подрачјето на општината: Дирекција за
заштита и спасување, центар за управување со кризи, ОВР, Здраствен дом и др.
-Расположливи ресурси за гаснење на пожар( персонални и материјални)
Расположливи персонални ресурси за гаснење на пожар со кој располага Елс –
Конче можеме да ги планираме 16-те припадници на ТППЕ
Радовиш,Потенцијален персонални ресурси можат да се планираат и
универзалните просторни сили кој треба да се дооформат , потоа вработени во ЈП
– Лакавица 4 вработени идр.
Материјални ресурси:

ЕЛС општина Конче:
Мини бус со 13 седиште кој може да се искористи за превоз на луге кој ке
учествуваат во гаснењето на пожар до рамничарскиот дел.
ТППЕ- Радовиш:
И ако ТППЕ Радовиш не е во нашата општина според законот за заштита и
спасување и законот за пожарникарсто должни се да учествуваат во гаснење на
пожар и на територијата на општина Конче со своите возила тоа се : Теренски
возила лада нива 2 броја , противпожарни афто -цистерни 2 броја.
ЕЛС-општина Конче;
Рачен алат за гаснење на пожар :
Секири 3 број, Копачи 10 броја, Напртначи грбни3 број,лопати 20 броја.
ЈП –Лакавица –Конче:
Теренско возило Лада нива 1 број, Лопати 15 броја Копачи 10 броја секири 2 број
идр. Рачен алат.
ДООЕЛ „ Липац“- Д . Липовик: багер 1 број , два броја на камиони ( Кипери) и друг
рачен алат.
Број

Предлагач

Дата

Градоначалник

Конче

Стојан Лазарев

