
Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
Весник на РМ “ бр. 5/02), член 5 и 21 став 1, 2 и 3 од Законот за пожарникарството 
(„Сл. весник на РМ“ бр.67/04,81/07,55/11 и 158/14) и член 11 став 1 точка 11 од 
Статутот на Општина Конче, 
Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 27.12.2019 
година,донесе                                                                                        
                                                                                   
 

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Конче во областа 
на противпожарната заштита во 2020 година 

 
Програмата за активностите на Општина Конче во областа на противпожарната 
заштита ги утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои 
претставуваат активности од јавен интерес.  
Според законските одредби, Oпштина Конче во 2020 година овие активности ќе ги 
остварува преку: 
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на 
Општина Радовиш а во согласност со Законот за пожарникарството, ќе ги покрива 
и подрачјето на општина Конче, кои нема формирано сопствена противпожарна 
единица. 
-  Доброволно противпожарно друштво ,,Горици Оператива,, Конче. 
Со цел за навремено, ефикасно и организирано спроведување на активностите од 
противпожарната заштитата и спасувањето, Општина Конче во 2020 година ќе 
продолжи со континуирана соработка со надлежните државни органи од областа 
на противпожарната заштита и тоа: Дирекцијата за заштита и спасување, 
Центарот за управување со кризи, Министерството за одбрана, Противпожарниот 
сојуз на Република Северна Македонија и други надлежни органи и тела. 

 
I.Цели на програмата 

 
- Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, 
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни 
несреќи и др; 
-Обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено 
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други 
видови непогоди; 
- Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и 
координираност на силите за противпожарната заштита. 

 
II. Активности на програмата 
 
  За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, 
активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на 
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на 



противпожарната заштита и спасувањето, како и во услови на разни видови 
непогоди. 
 
   Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на 
услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина 
Конче во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни 
за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, 
која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Конче. 

 
III.Финансирање на програмата 

 
  Финансирањето на активностите од областа на дејствувањето на 
Територијалната противпожарна единица Радовиш и Доброволно противпожарно 
друштво Горици Оператива Конче  утврдени според оваа Програма ќе биде 
реализирано од: 
- Средства од Буџетот на РСМ; 
- Средства од буџетот на Општина Конче; 
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари; 
- Наплатени премии за осигурување на моторни возила и осигурување од 
одговорност од употреба на моторни возила; 
- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на 
заштитата од пожари и експлозии; 
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, 
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари; 
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната 
противпожарна единица Радовиш  
- Приходи од други општини 
 

А. Расходи за противпожарна заштита на Општина 
Конче 

 

1. 
 

Трансфер на средства за територијална противпожарна 
единица Радовиш 

- 20.000 

2. Трансфер на средства за Доброволно противпожарно 
друштво Горици Оператива  Конче: 
 

- 70.000 
 
 

3. Општински противпожарен сојуз Радовиш - 10.000 

 
Вкупно расходи = 100.000,00 денари. 
 
V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ 
Радовиш и ДПД Горици Оператива Конче 
 
Активностите на Територијалната противпожарна единица – Радовиш, која делува 
на подрачјата на општините Радовиш и Конче, и Доброволното противпожарно 
друштво Горици Оператива  Конче освен со финансиски средства, 
Градоначалникот и Советот на Општина Конче ќе ги помагаат и стимулираат и со: 



- одбележување на 20-ти мај, Денот на пожарникарите; 
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните 
обврски при гаснењето на пожари; 
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани 
организирани од страна на ТППЕ Радовиш по разни поводи и прослави 
- поддршка и учество во проектни активности 

 
VI. Завршни одредби 
 
     За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина 
Конче.Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за 
заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за 
заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни 
органи и тела,органите и телата на Советот на Општина Конче ќе го следат 
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината 
реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и 
поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и 
активности. 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Конче“. 
 
 
 
 

Број 08-1475/18                                                     Совет на општина Конче 
Дата 27.12.2019                                   Претседател, 
   Конче                         Исмаил Куртов, 
 
  



Vrz osnova na ~len 15,16 i ~len 74 od Zakonot za zdru`enija na gra|ani i  

fondacii(Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 52 od16.04.2010 godina) i 

~lenovite 15,16 i 17 od Statutot na Zdru`enie Dobrovolno protivpo`arnoto dru{tvo 

ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e, Sobranieto na ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e, na sednicata 

odr`ana na 23 juli 2019 godina ja usvoi: 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

na Zdru`enie Dobrovolno protivpo`arno dru{tvo ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 

 

Општи определби  

Со ова  програма  се утврдуваат заедничките интереси и  активности  во областа на 

противпожарната заштита  и заштита и спасување, кои претставуваат активности од јавен 

интерес.  

Zru`enieto se osnova i }e raboti vo spored Zakonot za po`arnikarstvoto na 

R.Makedonija(Sl.vesnik na RM br.168/2017). 

Согласно законските одредби Здружението ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче своите законски 

работни активности ќе ги остварува  преку: 

-Територијалната противпожарна единица која дејствува на територијата на Општина 
Радовиш ,а ќе ги покрива и подрачјата на соседната општина Конче, која нема формирано 
сопствена противпожарна единица. 
-Општинскиот штаб за заштита и спасување на општина Конче. 
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на 
Општина  Конче. 
- Просторните универзални и специјализирани сили за заштита и спасување на 
Р.Северна Македонија. 
 
Цели на Здружението 
 

- ја поттикнува и унапредува активноста на доброволното пожарникарство; 

- ги координира, подржува, усогласува и ги заштитува заедничките интереси во заштитата од пожари, 

на своите членови пред државните и други органи, институции, заедници и здруженија во земјата и во 

странство; 

- ја следи и анализира состојбата во доброволното пожарникарство и презема мерки и активности за 

унапредување на дејностите во заштитата од пожар; 

- ја поттикнува активноста на своите членови во спроведувањето на потребни мерки во 

остварувањето на задачите од областа на заштитата од пожари, како и за унапредување на 

пожарникарството; 

- остварува непосредна соработка со професионалните противпожарни единици; 

- го анализира и следи спроведувањето на мерките во областа на заштитата од пожари и иницира 

нивно изменување и дополнување; 

- може да формира доброволна противпожарна единици во соглсност со закон; 

- развива и спроведува активности на заштита и унапредување на животната средина и природата; 

- ја унапредува заштитата од пожари, а особено преку подучување на граѓаните заради нивно 

учествување во активности за  спречување на настанување пожари; 



- подготвува и реализира стручни советувања и семинари, натпревари, смотри и други манифестации 

во областа на заштитата од пожари, а особено во сферата на збогатување на противпожарната 

култура на граѓаните; 

- организира и уредува информативно-пропагандна и издавачка дејност од областа на 

пожарникарството и заштитата од пожари; 

- соработува во подготовките и спроведувањето на заштитата од пожари и спасување во 

елементарни непогоди и други несреќи; 

- остварува соработка и меѓусебна помош со соодветни здруженија во земјата и странство; 

-  соработува со органите на државната власт, локалната самоуправа, јавни претпријатија, трговски 

друштва, средства за јавно информирање  и други правни и физички лица заради извршување на 

своите цели и задачи; 

- подготвува и спроведува и други работи од интерес на членките и членовите, како и за развојот и 

унапредувањето на пожарникарството и заштитата од пожари. 

-Им,обозможува и ги организира членовите на друштвото самоинцијативно и  врз сопствено изразена 

волја да учествуваат во интер национални  проекти за времено работно ангажирање како лица  

задолжени  за спречување на пожари.За секое вакво  учество, членовите на друштвото потпишуваат 

изјави за прифаќање на условите за времено раобтно ангажирање.    

 

Мисија на Здружението ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e е заштита на граѓаните и заштита 

на материјалните и други добра од пожари и други несреќи, преку спроведување на 

активности за превентивна заштита од пожари, едукација на граѓаните за противпожарна 

заштита, јакнењето на јавната свест за заштита од пожари, како и учество во акции на 

гаснење на пожари, согласно со закон.                                                                 

 Визија на Здружението: Општина Конче  да биде заедница на здрави, среќни и совесни 
граѓани кои активно придонесуваат за превенција од пожари и останати елементарни 
непогоди, градејќи хармонија помеѓу човекот и природата. 
  Во исполнување на визијата Здружението ќе вложува напори до сите заентересирани 
донатори да ни помогнат со донирање противпожарна опрема и противпожарни средства 
(теренско возило, лична заштитна противпожарна опрема и останата техничка опрема - 
за шумски пожари), сето ова ќе допринесе за полесно и поефикасно реализирање на 
проектите доколку се пројави интерес од донаторите.  
Zdru`enieto  vo tekot na svoeto rabotewe }e nastojuva da go zgolemuva brojot na 

~lenstvoto i istoto }e se obu~uva i naso~uva vo pravec na preventivnata za{tita od 

po`arite a vo slu~aj na potreba }e u~estvuva i vo gasneweto na nastanati po`ari,kako 

pomo{ na prirodni nepogodi i sl. 

  Zdru`enieto isto taka vo sorabotka so drugite ovlasteni organi }e u~estvuva i vo 

eventualno otstranuvawe na posledici od drugi nepogodi i katastrofi. 

    Zdru`enieto }e se povrze za sorabotka so Protivpo`arniot sojuz na R.Северна 

Makedonija zaradi uspe{na sorabotka,propaganda i obuka na svoite ~lenovi zaradi 

{to pouspe{no spravuvawe so krizni sostojbi. 

 

 



Активности на Здружението 

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на 
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за 
реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и 
спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, 
кризни појави и други несреќи во мир. 
Здружението доброволно противпожарно друштво ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e ќе ги 

врши следните програмски активности: 

1. Гаснење пожари и спасување на луѓе и имоти загрозени во пожари и другити 
елементарни непогоди  
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e во текот на 2019 година ќе учествува во локализирање, 
гаснење на пожари и технички интервенции доколку се појават на територијата на 
општина Конче. 
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e по барање на институциите од областа на заштитата и 
спасувањето ќе учествува во гаснење на настанати пожари со својата техника и опрема и 
во соседните општини:Радовиш и пошироко. 
2. Вршење на технички интервенции 
- интервенирање при сообраќајни несреќи. 
- спасување на луѓе од височини(објекти). 
- спасување-извлекување на луѓе и домашни животни од длабочини-бунари ,јами, 
пештери и сл. 
- црпење вода од поплавени објекти при елементарни непогоди. 
- интервенирање при појава на инциденти со опасни материи. 
- евакуација на луѓе , животни и материјални добра од загрозени средини. 
- интервенирање во случај на сите елементарни непогоди, техничко-технолошки 
катастрофи и сл. 
- противпожарно обезбедување на јавни настани и манифестации, спортски натпревари , 
домашни и странски делегации и сл. 
3. Анализа на пожари и технички интервенции на кои интервенирала ГОРИЦИ 
ОПЕРАТИВА Kon~e. 
 ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e во текот на цела година ќе врши редовна анализа на секој 
настанат пожар и техничка интервенција со цел отстранување на пропустите и 
воведување на нови квалитетни и ефективни тактички методи при самите интервенции. 
4. Стручно оспособување и усовршување на вработените во ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА 
Kon~e За оспособување и усовршување на пожарникарите Командирот на ГОРИЦИ 
ОПЕРАТИВА Kon~e изготвува Годишен план и програма за изведување на настава и 
обука каде што се опфатени следните концептни содржини: 
- Прописи за заштита од пожари, експлозии и опасни материи; 
- Противпожарни опасности и мерки за заштита; 
- Противпожарни справи и опрема ; 
- Противпожарна тактика; 
- Практични тренинг вежби; 
- Прва помош; и 
- Запознавање на улици, приоди кон објекти и хидрантската мрежа во општина Конче каде 
што дејствува ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e; 
- Вежби (физичко-кондициони активности); 
- Меѓународна соработка, размена на искуства, обука на повисок степен во поедини 
области и сл. 
1 – Целни групи 



- Вежби со ПП група од два,три пожарникари 
- Вежба со ПП оделение 
- Вежба со Здружение ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 
2 – Цели и предмет на учење 
- Обуката на вработените во ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e се изведува во следниве 
области: 
- Прописи од областа на заштитата од пожари, 
- Противпожарна превентива, 
- Противпожарна тактика, 
- Противпожарни справи и опрема, 
- Практични вежби, 
- Прва помош на повредени лица, и 
- Вежби за физичко-кондициона подготовка. 
ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА  ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ (теорија) 
1. Закони од областа на пожарникарството 
- Закон за пожарникарство 
- Закон за заштита и спасување 
2. Подзаконски закти 
- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка 
опрема и средства за гасење на пожари на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 
- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка 
опрема и средства за гасење пожар;  
- Правилник за униформата ознаките на униформата и заштитната опрема на 
работниците на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e; 
- Правилник за водење на евиденциите за пожарите и експлозиите; 
- Правилник за техничките нормативи за хидранската мрежа за гасење на пожари; 
- Правилник за одредување на бројот,видовите и одржувањето на рачни и превозни ПП 
апарати; 
ОСНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
1. Заштита од пожари 
- Причини за пожари; 
- Топлина, палење и согорување; 
- Експлозии; 
2. Општи мерки за превентивна заштита од пожар 
- Градежни мерки на заштита; 
- Уреди, инсталации и технички мерки на заштита; 
3. Превентива во индустрија 
- Хемиска индустрија, општи опасности и мерки на заштита; 
- Дрвна индустрија, општи опасности и мерки на заштита; 
- Текстилна индустрија, општи опасности и мерки на заштита; 
- Прехранбена индустрија, општи опасности и мерки на заштита; 
- Металопреработувачка индустрија, општи опасности и мерки на заштита; 
4. Сообраќај 
- Општи опасности и мерки на заштита; 
5 . Објекти/населени места 
- за живеење, јавни објекти, угостителски објекти и други објекти, општи опасности и 
мерки на заштита; 
6. Друго 
- Складишта, општи опасности и мерки на заштита; 
- Земјоделие и шумарство, општи опасности и мерки на заштита; 
- Објекти и заштита во радиоктивна средина; 



ПП ТАКТИКА 
- Процес на горење; 
- Продукти на горењето, експлозии; 
- Процес на гаснење; 
2. Средства за гаснење 
- Водата како средство за гаснење Пожар;  
- Пената како средство за гаснење пожар; 
- Средства за гаснење на пожар со ефект на загушување: прав и јаглеродендиоксид. 
- Гаснење на некои запаливи материи со специфични особини. 
3. Пожари 
- Пожар и класи на пожари 
- Развој и ширење на пожарот 
4. Организација и подготовка за акција на гаснење на пожар: 
Тактички дејства при гаснење на пожарите: 
- Извидување 
- Проценка на ситуација 
- Одлука 
- Команда 
- Спасување на луѓе 
- Спасување на животни 
- Спасување на подвижен имот 
5. Раководење со гаснењето на пожари: 
- Избор на тактика за гаснење на пожар 
- Снабдување со вода за гаснење на пожар и поставување потисни линии 
- Опасности при гаснење на пожари 
- Тактички настапи на ПП единици 
6. Гаснење на пожари во згради 
- Гаснење пожар на покрив и таван 
- Гаснење пожар на приземја и катови 
- Гаснење на пожар во скалишниот простор 
- Гаснење пожар на подрум 
- Гаснење пожар во внатрешни шупливи конструкции 
- Гаснење на димоводен канал (оџак) 
7. Гаснење пожари во други објекти и средини: 
- болници и други здравствени организации, - театри, кина, спортски и други 
сали, училишта,хотели, дискотеки и слично. 
- индустриски објекти 
- на отворен простор (шумски пожари и полски пожари) 
- на цврсти материи 
- на запаливи течности и гасови 
- во отежнати услови за работа 
- во радиоактивна средина 
8. Завршување на интервенција на гаснење пожар 
9. Анализа на акцијата 
ПП СПРАВИ И ОПРЕМА 
1. Заштитна опрема 
- Лична заштитна опрема 
- Колективна заштитна опрема ,ПП црева,ПП спојки и додатна опрема за работа со ПП 
црева 
- Млазници за вода, за СО2, за сув прав, за пена, 
- ПП арматури, и ПП хидранти 



- Справи за добивање на пена  
- ПП справи и опрема за качување 
- Справи и опрема за спасување 
- Опрема и уреди за осветлување 
- Опрема за зашита од топлина,гасови, киселина и др. 
- Уреди за вентилација  
- Алати и средства за противпожарна намена 
- Пумпи за вода и длабоковлекач 
2 Апарати за гаснење на пожари 
- Рачни апарати за гаснење на пожари 
- Превозни апарати за гаснење на Пожари 
3 Возила и средства 
- Противпожарни возила 
- Летала во функција на службата за заштита од пожари 
- Средства и системи за врски 
4. ПРВА ПОМОШ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА 
- Прва помош при сообраќајни незгоди техничко-технолошки акциденти 
- Прва помош при изгореници. 
- Прва помош при каснување од инсекти, влекачи и сл. 
 
ВЕЖБИ ЗА ФИЗИЧКО КОНДИЦИСКА ПОДГОТОВКА 
5. Изведување на тактички вежби на гаснење пожари и спасување на луѓе,животни и 
материјални добра при појава на пожари и елементарни непогоди. 
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e во текот на годината организира тактичко показни вежби во 
воспитно-образовни институции, производно-преработувачки капацитети од дрвната , 
текстилната ,градежната , прехрамбената индустрија и сл. 
За секоја тактичко показна вежба се изготвува посебен елаборат со шематски приказ на 
тактичкиот настап. 
6. Испитување на исправноста на заштитната опрема. 
Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши во текот на целата година 
по Упатството за испитување на опремата во ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e. По секоја 
интервенција се врши контрола на заштитната опрема и доколку на истата се воочат 
одредени недостатоци истите се отстрануваат од употреба или опремата се заменува со 
нова. 
Покрај испитувањето на заштитната опрема во текот на целата година се вршат дневни, 
неделни, месечни, годишни и вонредни прегледи на заштитната и техничката опрема со 
која што располага ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e. 
7. Водење на пропишана евиденција за работа на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 
Во текот на целата година во ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e се води следнава евиденција: 
- Книга за дневно дежурство. 
- Книга за пријавување и примањето на пријавите за настанатиот пожар или техничка 
интервенција. 
- Книга за евидентирање на настанатите пожари и технички интервенции. 
- Извештај за настанатиот пожар или техничка интервенција со краток опис. 
- Картони за локација на улиците,позначајните објекти, училишта ,детски градинки , 
болници ,бензински станици , складишни простори во кој се чуваат запаливи материи и 
сл. 
- Обрасци за изведување настава. 
- Картон,хигиенска и чек листа за дневен преглед на возилата, во која што се 
евидентираат сите зафати и поправки на возилата. 
- Патни налози за сите возила поединечно. 



- Неделни извештаи за настанати пожари и технички интервенции 
- Месечни извештаи 
- Годишен Извештај за работата на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 
8. Превентивни активности (предавања, патроли, настапи преку локалните средства 
за јавно информирање и сл. ). 
Предавања во претпријатијата,училиштата, детските градинки и други институции од 
аспект на заштита од пожари, експлозии и опасни материи. 
Превентивно информирање на граѓаните преку јавните средства за опасностите 
од настанување на пожари како и за мерките кои треба да се превземат за да не дојде до 
нивна појава. 
Посети на општините Конче и Радовиш. 
Цел на посетите – разгледување на урбанистичките планови на овие општини, изворите 
на вода, водоводната мрежа, хидрантската мрежа и приодните патиштата кон поважни 
објекти . 
9. Техничко опремување на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 
Во текот на годината според Правилникот за минимална техничка опрема и средства за 
гаснење, ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e треба да се опреми со следната опрема: 
- пп апарати Ѕ-6 со сув прав 10 бр. 
- пп апарати – полнење со CO2 
- турбо млазници-3 бр. 
- моторни пумпи за извлекување вода – 2 бр. 
- грбни пумпи за ганење пожари на отворен простор( од 25 литри) –10 бр. 
- пп црева Ф-25 мм 10 бр. х 15 м (за шумски пожари) 
- 10 пара огноотпорни чизми (комбинирани) за урбани и пожари на отворен простор 
- водонепропустливи фенери -10 бр. 
- интервентни одела-10 бр. 
- комбинезони за шумски пожари-10 бр. 
- алуминиумски скали троделни – 2 бр. 
- моторни пили за дрво – 2 бр. 
- огноотпорни интервентни ракавици-20 бр. 
Обезбедувањето на опремата ќе зависи и од обезбедување на средства од други извори. 
Административно-техничко опремување: 
- печка за греење во просторијата за дневен престој 
- видео проектор (за изведување теоретска настава) 
- фрижидер 
10. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми, земјоделски 
површини, водоводна мрежа, електрична енергија и др. 
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e со свои претставници редовно учествува на работни 
состаноци со: 
- раководните и оперативните структури на ЈПСШ ,,Плачковица“Радовиш (превземање на 
превентивни мерки за сведување на опасностите од појава на шумски пожари на 
минимум и организирано дејствување во локализирање и гаснење во случај на нивна 
појава) 
- земјоделските комбинати кои стопанисуват со житни култури (за превземање на 
противпожарни мерки пред, за време и по завршувањето на жетвените работи. 
- ЈПКД ,,Лакавица”Конче -состојба на хидрантска мрежа,заедничко координирано 
делување при технички интервенции и асистенции. 
- ЕВН Подружница-Струмица -унапредување и синхронизирање на соработката во сите 
случаи на акциденти предизвикани од електричната енергија, каде е неопходна стручна 
помош и асистенција. 
11. Посета на претпријатијата во општина Конче 



Во тековната година предвидена е посета на објекти (институции) со висока пожарна 
загрозеност- (бензински станици ,енергетски постројки, дрвно-преработувачки и 
производствени капацитети , складишта на високо запаливи материи се со цел 
запознавање со нивната инфраструктура од аспект на ПП заштита, организирање 
предавања од превентивен карактер ,показни вежби со вработените и сл. 
12. Смотри на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e  
Во текот на целата година секојдневно се врши смотра на: 
- изгледот на пожарникарите 
- гаражниот простор и возилата 
- просториите за дневен престој и пасивен одмор 
- санитарниот јазол 
Секој месец се врши смотра на:  
- личната заштитна опрема 
- колективната заштитна опрема 
- на целокупната опрема и инвентар со кои располага ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 
13. Подготовка на единицата пред летната и зимската сезона 
Во месец Мај се врши преглед на целокупната опрема со посебен осврт на опремата за 
гаснење на шумски и полски пожари. 
Во текот на месец Октомври се врши подготовка на возилата и погонските системи за 
претстојната зимската сезона - гуми , масла,акумулатори , електрична 
инсталација,проверка на средствата против замрзнување во возилата , редовно 
подмачкување на возилата , проверка на зимската опрема , системите за сигнализација, 
агрегати , моторни пумпи , хидраулични алатки за справување со 
сообраќајни незгоди и сл. 
14. Ажурирање на картотеката за позначајните објекти и хидрантаската мрежа 
Во текот на целата година се изготвуват оперативни карти за гаснење пожари на 
позначајни објекти со потребните податоци и графички прикази на хидрантската мрежа. 
15. Контролни активности од страна на командирот на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e. 
Командирот на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e во текот на секој месец врши по четири 
контроли . 
По извршената контрола Командирот на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e за сите воочени 
недостаци (доколку ги има) сугерира на командирот на одделение за нивно отстранување 
, а во одредени случаи превзема и соодветни дисциплински мерки. 
16. Ажурирање на планот за мобилизација 
Во текот на месеците Март, Мај и Ноември се врши ажурирање на планот за 
мобилизација (проверка со ангажирање на сите вработени во ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА 
Kon~e  
17. Работи на одржување на објектот 
Во текот на 2019/20 година предвидено е да се изврши: 
- санација на дел од кровната конструкција 
- обновување на санитарниот јазол 
- варосување на просторот за дневен престој на пожарникатите 
- санација на прозорци и врати 
Б. Други форми на активности за поддржување и помагање на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА 
Kon~e Активностите на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e, кои ги надминуваат границите на 
територијата на Општина Конче, освен со финансиски средства, Советот на Општината и 
Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат и со: 
- одбележување на Денот на пожарникарите; 
- прогласување на најистакнати пожарникари во извршувањето на работните; 
- обврски при гаснењето на пожари; 



- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани 
организирани од страна на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e по разни поводи и прослави - 
поддршка и учество во проектни активности . 
III. Финансирање 
Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, 
справувањето со кризни состојби и дејствувањето на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e, 
утврдени според оваа Програма ќе биде реализирани со средства од Буџетот на општина 
Конче  за 2019 година, 
Програма за Противпожарна заштита во износ од 60,000,00 денари, за функционирање на 
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e и за опрема и други активности. 
Финансирањето ќе се врши и од:  
- Средства од Буџетот на РСМ; 
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и 
физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари; 
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА 
Kon~e; 
IV. Распоред на финансиските средства за ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e 

р.б. 
 

Н а м е н а на панирани средства 
 

износ 
 

1.  
 

Гориво и масла 5.000,00 

3. Униформи-комплет 25.000,00 
 

4. Други материјали за специјална намена 
(пена) 

5.000,00 
 

6. Осигурување на вработени(несреќи, живот) 10.000,00 
 

7. Други здравствени услуги 3.000,00 
 

8. Одржување (варосување, средства за 
хигиена,чистење и сл.) 
 

2.000,00 
 

9. Комунални услуги (струја, вода, огрев) 3.000,00 
 

10. Опрема за гасење пожари  17.000,00 
 

 Вкупно: 70.000,00 
 

VI. Завршни одредби: 
За спроведувањето на оваа Програма се грижи Претседателот на ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА 
Kon~e, Градоначалникот на Општина Конче, во соработка со Општинскиот штаб за 
заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со 
кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и 
другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Конче ќе го 
следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината 
реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и 
поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и 
активности. 
23.07.2019 год.                                                                                  Претседател, 
Конче                                                                                                  Илчо Ѓоргиев 



 


