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Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

КРАТЕНКИ 
Влада Влада на Република Северна Македонија  
ДДВ  Данок на додадена вредност 
ДЗР  Државен завод за ревизија  
ДЗС Дирекција за заштита и спасување 
ДИШЛ Државен инспекторат за шумарство и ловство 
ЕУ  Европска Унија  
ЗЕЛС Заедница на ЕЛС 
ЈП Јавно претпријатие  
ЈУ  Јавни установи 
МВР Министерство за внатрешни работи 
МЖСПП Министерство за животна средина и просторно планирање 
МЗШВ  Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство  
МО Министерство за одбрана 
МП Министерство за правда 
МФ Министерство за финансии 
Национална 
платформа 

Национална платформа за намалување на ризици од 
катастрофи 

НАТО Северноатлантска договорна организација 
ООН  Организација на Обединетите Нации 
Општина Единици на локална самоуправа 
П.О. Подружница 
РМ Република Македонија  
РЦУК Регионален центар за управување со кризи 
САД Соединети Американски Држави 
СЗС Систем за заштита и спасување 
СУК  Систем за управување со кризи 
ТД Трговски друштва  
ТППЕ  Територијални противпожарни единици  
УКИМ Универзитет „Св. Кирил и Методиј‘‘ Скопје 
ЦУК Центар за управување со кризи 
NICS Next-Generation Incident Command System (Следна 

генерација на Систем за управување со инциденти) 
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Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

ПОИМНИК НА ТЕРМИНИ 
Пожар на 
отворен 
простор  

секое неконтролирано горење на шума и шумско земјиште, без оглед 
на зафатената површина, интензитет и причина за негово 
настанување, кој опфаќа и горење на земјоделска површина и 
пасиште, поблиску од 200 m до работ на шумата (член 12 од Закон за 
шумите)  

Шумски пожар  секое неконтролирано горење на шума, шумско земјиште, без оглед 
на зафатената површина, интензитет и причина за негово 
настанување (член 12 од Закон за шумите) 

Проста 
репродукција 
на шумите 

подразбира одгледување, заштита на постојните шуми, изградба на 
шумски патишта, техничко опремување заради вршење на работи 
на заштита на шумите и за изработка на планови за стопанисување 
со шумите (член 94 од Закон за шумите) 

Проширена 
репродукција 
на шумите  

опфаќа:  
- подигнување на нови шуми со пошумување на голини и 

ерозивни земјишта, 
- мелиорација на деградирани шуми и шикари, 
- нега на шумски култури,  
- превентивна заштита на шумите и шумските култури,  
- сузбивање на растителни болести и штетници во шуми и 

шумски култури подигнати на голини, површини во кои е 
извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари, 

- обезбедување на семе и на шумски саден материјал,  
- изградба на инфраструктурни објекти во шума и  
- техничко опремување за спроведување на проширената 

репродукција на шумите (член 95 од Закон за шумите) 
Процена на 
загрозеност 

квалитативна и квантитативна анализа на податоците за рано 
превенирање, можни ризици и опасности за настанување на 
природни непогоди и други несреќи, со предвидување на можни 
последици од истите, предложен степен на заштита од опасностите 
и предлог за превентивни и други мерки за заштита и спасување 
(член 2 од Закон за заштита и спасување) 

Заштита на 
шумите  

систем на мерки и активности кои се спроведуваат со цел да се 
обезбеди опстанок на шумата, зачувување на здравствената 
состојба и виталност на шумите од противправно присвојување и 
користење, бесправни сечи, пожари, растителни болести и 
штетници, напасување на добиток, желадење, противправно 
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Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

собирање на други шумски производи и други оштетувања (член 12 
од Закон за шумите) 

Мониторинг  систем на постојано следење и анализа на целосната состојба на 
шумските екосистеми, а особено на нивната виталност, здравствена 
состојба и биолошка разновидност поради преземање на 
превентивни мерки и заштита (член 12 од Закон за шумите) 

Управување со 
шумите  

стратешко планирање, организација и извршување на управни 
работи, мониторинг и надзор во шумарството (член 12 од Закон за 
шумите) 

Управување со 
опожарена 
површина 

активности за санација (сечење на опожарените дрвја на 
пожариштето и нивно отстранување), како и пошумување на 
опожарена површина, одгледување и заштита на садниците кои ги 
преземаат субјектите кои управуваат со шумите во наредните две 
години по гаснењето на пожарот (член 12 од Закон за шумите) 

Управување со 
пожарите и 
локализирање и 
гасење 

мерки за заштита од пожари на отворен простор, кои опфаќаат:                                                              
1) превентивни мерки наменети за едукација и подигање на јавната 
свест и се преземаат во текот на целата година; 
2) подготвителни мерки кои се преземаат во текот на целата година, 
пред да настане пожарот, а имаат за цел постигнување на 
максимална подготвеност на субјектите одговорни за заштитата на 
шумите да одговорат во случај на настанување на пожар и  
3) директни мерки кои се преземаат за време на траењето на 
пожарот, а за цел го имаат неговото локализирање и гасење (член 12 
од Закон за шумите)  

Е-112  единствен комуникациско – информативен систем, со единствен 
број на повик-јавување во случај на ризици, опасности и други 
несреќи на целата територија на Република Северна Македонија 
(член 40 од Закон за управување со кризи) 

Шумско 
стопанска 
единица 

претставува основна единици за планирање. Таа е природна и 
стопанска целина утврдена според орографските и хидрографските 
карактеристики, сообраќајниците и други природни и економски 
услови за управување и стопанисување со шумите и шумската 
инфраструктура (член 12 и член 27 од Закон за шумите) 

Посебен план за 
стопанисување 
со шумите 

документ кој се донесува од страна на корисникот  на шумата за 
секоја шумскостопанска единица поединечно. Посебниот  план 
содржи податоци кои се значајни за стопанисување со шумите и 
истите се со важност од десет години (член 29 од Закон за шумите) 
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Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

Шумски 
патишта 

патишта во кои се вклучени и другите патни инфраструктури кои се 
долж нивните правци кои се првенствено наменети за одгледување 
и користење на шумите (член 12 од Закон за шумите) 

Тревожење преставува техничка мерка и активност која се врши со вклучување 
на сирените од системите за тревожење на територија каде постои 
ризик од опасност или веќе е појавен, со цел предупредување на 
населението (член 3 од Уредба за знаците за тревожење, начинот и 
процедурите за тревожење и постапките на населението) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*користените фотографии во извештајот се авторско дело на Андреј Бубевски  
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Број: 19-108/47 
Дата: 29.12.2022 год. 
 
 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

РЕЗИМЕ 
 
Извршивме ревизија на успешност на тема „Систем за управување со кризи и 
заштита од пожари‘‘, за да одговориме на прашањето „Дали воспоставениот систем 
за превенција и заштита од пожари овозможува ефективно зачувување на 
животната средина, здравјето и животот на луѓето?‘‘ 

Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на 
Државниот завод за ревизија за 2022 година како пилот ревизија во рамките на 
Твининг проектот1 MK 18 IPA FI 03 20 насловен како “Подобрување на надворешната 
ревизија и парламентарниот надзор". 
 

Со ревизијата на успешност опфативме период  од 2019 до 2021 година, при што  беше 
опфатен период пред и период по завршување на ревизијата, до денот на 
изготвување на овој извештај 
 

За да одговориме на основното ревизорско прашање, ги определивме следните 
специфични прашања:  

- Дали правната и стратешка рамка на целосен и јасен начин го регулира 
системот и националните политики за превенција и заштита од пожари?   

- Дали системот за превенција и заштита од пожари функционира 
ефективно? 

- Дали се врши ефективен надзор и дали институциите навремено и точно 
известуваат за активностите од своето работење? 

 

Со извршената ревизија и обезбедените докази стекнавме разумно уверување дека:   
 

Воспоставениот систем за управување со кризи и заштита од пожари во Република 
Северна Македонија не ги обезбедува сите потребни услови за ефикасно и 
ефективно управување со ризиците како и справување со пожарите на отворен 

                                                
1 Twinning Project MK 18 IPA FI 03 20 “Improvement of external audit and Parliamentary oversight” 



Конечен извештај од ревизија на успешност  
„Систем за управување со кризи и заштита од пожари“ 
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Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

простор, поради што потребно е да се преземат дополнителни мерки и активности 
на национално и локално ниво за да се постигне поголема заштита на животната 
средина, здравјето и животот на луѓето од пожари.  
Заштитата од пожари е комплексна активност и за нејзино успешно спроведување 
неопходно е да постои единствен систем на мерки и дејствија од нормативна, 
оперативна, техничка, образовна, надзорна и информативна природа. Стратешките 
и планските документи кои не се донесени придонесуваат кон ненавремено 
планирање на мерки за заштита и спасување од пожари на отворен простор, како и  
кон недостаток на кохерентно, воедначено и организирано дејствување од 
превентивен и оперативен карактер од страна на учесниците во СУК и СЗС. 
 

Со ревизијата утврдивме дека недостасува интегриран пристап и синхронизирано 
дејствување на надлежните институции во управувањето со пожарите. Имено, не се 
обезбедени целосни услови за превенција и рано предупредување во случај на 
пожар на отворен простор, навремено оперативно дејствување при нивно гасење, 
како и мерки за намалување и санирање на последиците од пожарите и обновување 
на животната средина. Начинот на финансирање на дејноста која ја вршат ТППЕ 
влијае на нивното ефикасно функционирање, а постоечките кадровски и технички 
капацитети се недоволни, како и обученоста на силите за заштита и спасување која 
не е соодветна, ја намалуваат ефикасноста на институциите во справувањето со 
пожарите на отворен простор.  
 

Воспоставените надзорни активности од страна на надлежните институции не се 
целосни и доволно застапени и не овозможуваат навремена и ефикасна превенција 
и примена на законските одредби. Истовремено, утврдивме системски слабости кои 
се однесуваат на непрецизно уредување на надлежностите за потврдување на 
остварениот приход од осигурителните компании, како и недостаток на одредба за 
надзор над уплатата на средствата за проширена репродукција од страна на  
субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна и приватна сопственост и 
правните субјекти кои вршат промет на дрва. По тој основ, со ревизијата заклучивме 
дека во Буџетот на Република Северна Македонија не се уплатени 378.953 илјади 
денари. 
Во рамките на ЦУК воспоставени се: МКФФИС – алатка за превенција,  рано 
предупредување и мониторинг на шумските пожари и Систем за управување со 
инциденти – NICS, кој служи за меѓуресорска комуникација и координација. 
 

Од страна на надлежните институции, преземени се мерки за надминување на дел 
од констатираните слабости, преку формирање на меѓу ресорски работни групи во 
МО, со надлежности за спроведување на системски реформи во СУК и СЗС, како и  



Конечен извештај од ревизија на успешност  
„Систем за управување со кризи и заштита од пожари“ 
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Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

измена и дополнување на Законот за пожарникарството, но истите се одвиваат со 
забавено темпо.  
Нашите препораки дадени во овој извештај се во функција на преземање на мерки 
и активности од страна на надлежните институции со цел подобрување на 
состојбите во областа на правната и стратешката рамка, системот за превенција и 
заштита од пожари и надзорот.  
 
Од страна на градоначалникот на општина Велес, в.д директорот на ДИШЛ, 
директорот на ЈП „Национални шуми“, министерот за одбрана и директорот на ЦУК 
доставени се известувања и забелешки на Нацрт извештајот на овластениот 
државен ревизор. Истите се разгледани и констатирано е дека најголем дел од нив 
претставуваат известувања, три се однесуваат на дополнително доставена 
документација и истите се прифатени, три забелешки не се прифатени и една 
забелешка делумно е прифатена.  
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1. ВОВЕД 
 

1.1. Причини за извршување на ревизијата  
 

Шумите во Република Северна Македонија се простираат на вкупна површина од 
околу 1.007.095 ha2, односно на повеќе од една третина од територијата на државата. 
Тие се еден од најважните природни ресурси во земјата и имаат еколошки, социо - 
културни и економски функции, а истовремено претставуваат клучен фактор во 
одржувањето на јаглеродната рамнотежа, биолошката разновидност и ги 
ублажуваат промените во климата. Поради тоа што шумите зависат од климата, тие 
се многу ранливи на климатските промени3. 
 

Имајќи ги во предвид 
климатските промени кои 
се случуваат на глобално 
ниво, а како последица од 
нив појава на долги 
периоди со зголемени 
температури и суши, 
значително се зголемува 
ризикот од пожари. 
Влијанието на временските 
прилики врз однесувањето 
на пожарите (палењето, 
проширувањето и 
ставањето под контрола) е големо. Шумските пожари како една од најголемите 
опасности за шумите истовремено претставуваат фактор кој ги влошува 
климатските промени, особено поради фактот дека шумата е природен апсорбент 
на емисијата на стакленичките гасови и помага да се ублажат негативните 
последици од климатските промени по животната средина. Од друга страна 
шумските пожари придонесуваат за зголемување на емисиите на стакленички 
гасови. Тие имаат уништувачко влијание врз голем број на екосистеми и директно 
влијаат на животот и здравјето на луѓето.  
 

Познавањата за климатските промени треба да влијаат на свесноста и 
однесувањето во наредниот период при планирањето на мерките за превенција од 
                                                
2 Податоци од 2018 година  https://www.stat.gov.mk/IndikatoriTS.aspx?id=18  
3 Извор на информација: Трет национален план за климатски промени  
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/ADAPTATION/Forestry_final_MK%20so%20CIP.pdf  

Слика бр.1 - Пожар во 2021 година во Кокино, 
кај Старо Нагоричане 
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пожари, имајќи во предвид дека глобално должината на сезоната со пожари е 
зголемена. Во сценарија за идни суши и високи температури проекциите за 
пожарите се дека можат да се шират со голема брзина и да бидат потешки за 
управување. Со тоа се зголемуваат и трошоците за контрола на пожарите, а 
ефикасното справување со пожарите ќе биде намалено 4 . Податоците укажуваат 
дека за обнова на опожарената површина потребни се 50 години. 
Како резултат на пожарите кои ја зафатија територијата на Република Северна 
Македонија во периодот од 2019 до 2021 година причинета е голема штета. Во август 
2021 година поради појавата на поголем број пожари, Владата прогласи кризна 
состојба во траење од 30 дена5.  

 

Целите за одржлив развој на ООН се глобална рамка за креирање политики кои 
водат кон искоренување на сите форми на сиромаштија, нееднаквост, зачувување 
на животната средина, обезбедување на просперитет и мир. Имајќи ја во предвид 
нивната значајност, Целите за одржлив развој на ООН претставуваат една од 
приоритетните цели во Стратешкиот план за ревизија на ДЗР за период 2021 – 2023 
година. Од утврдените 17 цели за одржлив развој кои треба да се постигнат до 2030 
година од страна на сите земји во светот, целта 15 –Живот на копно (Спасување на 
шумите и биодиверзитетот) и целта 13 – Климатски промени се тесно поврзани со 
ревизијата на успешност која се спроведува. Имено, втората точка од целта 15 
повикува на „промоција на одржливо стопанисување со сите видови шуми, со цел 
запирање на уништувањето на шумите, враќање на деградираните шуми во нивната 
првобитна состојба и значително зголемување на обновувањето на деградираните 
шуми и пошумувањето на глобално ниво‘‘. Првата точка од целта 13 укажува на 
потребата од „зајакнување на отпорноста и капацитетот за прилагодување на 
ризиците поврзани со климата и природните катастрофи во сите земји‘‘. Во таа 
насока, а земајќи ги во предвид сите спомнати аспекти, во Годишната програма за 
работа на ДЗР за 2022 година, се предвиди и отпочна со спроведување ревизија на 
успешност на тема: „Систем за управување со кризи и заштита од пожари“. Оваа 
ревизија се спроведува како пилот ревизија во рамките на Твининг проектот6 MK 18 
IPA FI 03 20 насловен како „Подобрување на надворешната ревизија и 
парламентарниот надзор". 
 

                                                
4 Извор на информации: Управување со пожари на отворен простор, Прирачник за обучувачи, Рим 2010 
година 
5  Одлука за постоење на кризна состојба заради зголемена појава на пожари на територија на 
Република Северна Македонија бр. 40-8664/1 од 05.08.2021 година (Службен весник на Република 
Северна Македонија 180/2021) 
6 Twinning Project MK 18 IPA FI 03 20 “Improvement of external audit and Parliamentary oversight” 
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1.2. Предмет на ревизија  
 

Шумите се природни регулатори на климата и имаат важна улога во складирањето 
и врзувањето на јаглеродот диоксид со што придонесуваат за одржување на 
циклусот на јаглерод диоксид на локално и глобално ниво. Шумите како природно 
богатство се добро од општ интерес и треба да уживаат посебна заштита. Оваа 
заштита го претставува системот на мерки и активности кои се спроведуваат со цел 
да се обезбеди опстанок на шумата, нејзино зачувување од противправно 
присвојување и користење, бесправни сечи, пожари, растителни болести и 
штетници и други оштетувања. Со ревизијата на успешност опфатена е заштитата 
на шумите од пожарите на отворен простор. Во таа насока, потенцирајќи ја важноста 
на темата на ревизијата, истакнуваме дека во периодот од 2019 до 2021 година 
пожарите кои се случија предизвикаа огромни штети врз животната средина. Во тој 
период опожарена е површина од 29.224,51 hа7 или 3% од вкупната шумска површина 
во Република Северна Македонија и уништена дрвна маса од 594.009,68 m3. На 
следната слика се презентирани опожарените површини и дрвна маса по години:  
 
 

 
 

                                                
7 Извор на информации: Преглед на настаните пожари по години (2019-2021 година) – ЈП „Национални 
шуми“ 

2021 година 
опожарена површина 

12.315,14 ha

опжарена дрвна маса 

490.023,48 m3

2020 година 
опожарена површина

1.233,92 ha

опожарена дрвна маса 

8.138,00 m3

2019 година 
опжарена површина  

15.675,45 ha
опжарена дрвна маса

95.938,20 m3
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Материјалната штета прикажана во Годишните извештаи за настанати пожари на 
ЈП „Национални шуми‘‘ изнесува8:  

 

 
 

Предмет на интерес на ревизијата на успешност се воспоставените мерки за 
превенција од пожари на отворен простор на национално и локално ниво, начинот 
на организирање и делување на институциите за време на пожари и прогласена 
кризна состојба, но и заштитата и спасувањето во Република Северна Македонија 
од аспект на воспоставен и функционален систем за спречување на настанувањето 
и отстранувањето на последиците од настанатите природни непогоди и други 
несреќи.  
 

1.3. Главни системи и процеси на управување  
 

Во законската регулатива поимот „криза“ е дефиниран како појава во која се 
загрозени основните вредности, трајните и виталните интереси и цели на државата, 
односно се загрозени уставниот поредок и безбедноста на Република Северна 
Македонија 9.   
 

Системот за управување со кризи се организира и остварува заради превенција, 
рано предупредување и справување со кризи, кои претставуваат ризик за добрата, 
здравјето и животот на луѓето и животните, а кои се настанати од природни 
непогоди и епидемии или други ризици и опасности кои директно го загрозуваат 
уставниот поредок и безбедноста на Република Северна Македонија или дел од неа, 
а за кои не постојат услови за прогласување воена или вонредна состојба.  

                                                
8 Извор на информации: Годишен извештај за настанати пожари (01.01.-31.12.2019 г); Годишен извештај 
за настанати пожари (01.01.-31.12.2020 г); Годишен извештај за настанати пожари во 2021 година од ЈП 
„Национални шуми“.   
 

9 Закон за управување со кризи („Службен весник на РМ“ бр. 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015, 39/2016 
и 83/2018). 

808.669 
илјади 
денари

2019г. 
81.071 

илјади 
денари

2020 г.
2.373.138 
илјади 
денари

2021 г. 
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СУК го остваруваат органите на државната управа и органите на државната власт 
(Собрание, претседател и Влада), вооружените сили како Армијата на Република 
Северна Македонија, силите за заштита и спасување и органите на општините, ЈП, 
ЈУ и служби и ТД, здруженија и граѓани можат да учествуваат во превенција, рано 
предупредување и справување со кризи.  
 

Заштита и спасување  во Република Северна Македонија како област од јавен 
интерес, се организира како единствен систем за откривање и спречување на 
настанување и отстранување на последиците од настанатите природни непогоди и 
други несреќи во мир и во војна и од воени дејства со кои се загрозуваат животите 
на луѓето, природните богатства, животинскиот и растителниот свет, добрата во 
општа употреба и предметите и објектите од особено културно и историско значење. 
Заштитата и спасувањето во Република Северна Македонија го организираат и 
спроведуваат државните органи, органите на државната управа, органите на 
општините, ЈП, ЈУ и служби, ТД, здруженијата на граѓани, граѓаните и силите за 
заштита и спасување, на начин уреден со законската регулатива, прописите, 
нормативите, стандардите и правилата на техничка практика кои ја уредуваат оваа 
област.  
 

1.4. Главна законска и регулаторна рамка  
 

Правната рамка која ја уредува областа предмет на ревизија е: 
- Закон за управување со кризи10; 
- Закон за заштита и спасување11; 
- Закон за пожарникарството12;  
- Закон за шумите13;  
- Правилник за посебни мерки за заштита на шумите од пожари14;  
- Правилник за правилата за вршење на службата, како и минималните 

критериуми за сместување, техничката опрема и средствата за гаснење на 
пожари со кои треба да располагаат противпожарните единици15;  

                                                
10 Службен весник на РМ бр.29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16, 83/18 и Службен весник на Република 
Северна Македонија бр.215/21 
11 Службен весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, У.бр.178/2008 бр.85/09, 114/09, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 
71/16, 106/16, 83/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.215/21 
12 Службен весник на РМ бр.67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14,193/15, 39/16, 168/17,152/2019 
13 Службен весник на РМ бр.64/09, 24/11, .53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15,44/15, 83/16, 147/17 
14 Службен весник на РМ бр. 82/15  
15 Службен весник на РМ бр.19/06 
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- Правилник за формациите, чиновите, како и обележјата на чиновите во 
противпожарните единици16; 

- Правилници за систематизација и организација  во субјектите предмет на 
ревизија; 

- Правилници за платите, надоместоците на плати и други примања на 
вработените во ЕЛС со кои се регулираат платите на пожарникарите; 

- Уредба за знаците за тревожење, начинот и процедурите за тревожење и 
постапките на населението17;  

- Уредба за начинот на раководење и командување со силите за заштита и 
спасување и командите18; 

- Уредба за начинот на подготвувањето и спроведувањето на подготвеноста и 
мобилизацијата на силите за заштита и спасување19; 

- Уредба за начинот на пополнувањето на резервниот состав на силите за заштита 
и спасување и средствата од материјална обврска20;  

- Одлука за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за 
заштита и спасување што ги формира републиката21;  

- Одлука за видот, бројот, персоналниот и материјалниот состав на тимовите за брз 
одговор22 и  

- други акти. 
 

1.5. Информација за национални документи и стратегии релевантни за 
предметот на ревизија 

 

Стратешки документи кои беа земени во предвид во тек на ревизијата беа следните:  
- Национална Платформа за намалување на ризици од катастрофи донесена во 

септември 2019 година; 
- Национална стратегија за заштита и спасување23 и 
- Стратегија за развој на заштита на шумите од пожари, фитопатолошки и 

ентомолошки појави, со акционен план за реализација на проекти и набавки за 
потребите на ЈП „Македонски шуми“ донесена во септември 2017 година. 

 

                                                
16 Службен весник на РМ бр.32/06 
17 Службен весник на РМ бр.217/2018 
18 Службен весник на РМ бр.18/2006 
19 Службен весник на РМ бр.20/2006  
20 Службен весник на РМ бр.18/2006 
21 Службен весник на РМ бр.51/2006 
22 Службен весник на РМ  бр.51/2006 
23 Службен весник на РМ  бр.23/2009 
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1.6. Одговорни институции  
 

Во воспоставувањето и функционирањето на СУК и заштита од пожари, директно и 
индиректно вклучени се повеќе институции од кои значајни се:  
 

Центар за управување со кризи (ЦУК) е формиран согласно Законот за управување 
со кризи во 2005 година како самостоен орган на државната управа. ЦУК меѓу 
другото е надлежен за континуирана меѓуресорска и меѓународна соработка, 
изработување и ажурирање на единствена процена на загрозеноста од сите ризици 
и опасности по безбедноста на Република Северна Македонија, предлага мерки и 
активности за разрешување на кризна состојба, носител е на вкупната поддршка 
(стручна, организациона, административна и друга) на Управувачкиот комитет24 и 
Групата за процена25 и врши и други работи утврдени со закон. Организационата 
структура на ЦУК е составена од 7 сектори и две независни одделенија. Согласно 
Законот за управување со кризи во ЦУК се формираат и 35 регионални центри за 
управување со кризи кои се дел од Сектор за операции и координација. Вкупниот 
број на вработени лица во ЦУК е 290 .   
 

Дирекција за заштита и спасување (ДЗС) е формирана со Законот за заштита и 
спасување во 2005 година како самостоен орган на државна управа. Создадена е со 
спојување на цивилната заштита од МО и инспекцијата за заштита од пожари од 
МВР. Во остварувањето на заштитата и спасувањето ДЗС меѓу другите ги врши 
следните работи: планирање, проценување на загрозеност од природни непогоди и 
други несреќи, организирање, подготвување и опремување на системот за заштита 
и спасување, функционирање на системот за спречување и откривање на 
настанување и отстранување на последици, обезбедување реализација на 
стратешките и среднорочни цели за заштита и спасување, опремување на 
републичките сили за заштита и спасување, обезбедување на материјалните 
резерви, контрола и оцена на подготвеноста на силите за заштита и спасување и 
нивно обучување и врши други работи утврдени со закон. Организационата 

                                                
24 Управувачкиот комитет е тело на Владата за координација и управување со системот за управување 
со кризи, кој го сочинуваат министрите за: внатрешни работи, здравство, транспорт и врски, одбрана, 
надворешни работи и раководителот на Групата за процена. 
25  Групата за процена е тело на Владата, врши постојано проценување на ризиците и 
опасностите по безбедноста на Републиката и предлага мерки и активности за нивна 
превенција, рано предупредување и справување со кризна состојба, а во нејзиниот состав се: 
директорите на Бирото за јавна безбедност, Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата 
за разузнавање; директорите и замениците на директорите на ЦУК и ДЗС; заменикот на началникот 
на Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија, како и раководителот на Службата 
за безбедност и разузнавање во MO. 
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структура на ДЗС е уредена со Правилник за организација на работа според кој 
постојат 6 сектори со 21 одделение, 2 самостојни одделенија и 35 подрачни 
одделенија. Вкупниот број на вработени лица во ДЗС е 265 .   
 
 

Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални 
шуми“ п.о. – Скопје (ЈП „Национални шуми“) е основано со Одлука на Владата на 
РМ во 1997 година, а започнува со работа во 1998 година, како правен следбеник на 
дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шуми. ЈП „Национални 
шуми“ врши стопанисување со шумите во државна сопственост кои имаат 
стопански и заштитен карактер. Од вкупните површини под шуми во Република 
Северна Македонија во државна сопственост се 90%, а 10% е во приватна сопственост. 
Должностите и обврските на субјектите кои стопанисуваат со шумите се поврзани 
со превентивни, подготвителни и директни мерки за заштита, чување, планирање, 
обезбедување, обновување, користење, евиденција на шумите и други работи. 
Заради успешно остварување на овие цели, ЈП „Национални шуми“ е организирано 
во Дирекција и 30 подружници. Работењето во Дирекцијата се извршува преку 9 
сектори. Вкупниот број на вработени лица во ЈП е 1.649.   
 

Територијални противпожарни единици (ТППЕ)  се организациона форма 26  на 
општините и се формирани 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. Пожарникарството е работа чие трајно и непречено 
извршување го обезбедува Република Северна Македонија и општините и е дел од 
единствениот државен систем за заштита и спасување. ТППЕ се формирани во 34 
општини27, кои ги покриваат и останатите општини. Заради оперативно делување 
при гаснењето на големи пожари на целата територија на Република Северна 
Македонија, 14 ТППЕ28 дејствуваат и како противпожарни единици на републиката.  
 

Општините согласно Закон за пожарникарството, остваруваат приходи коишто 
треба наменски да ги користат за финансирање на тековните оперативни 

                                                
26 ТППЕ се во состав на организационата единица надлежна за заштитата и спасувањето во општините 
во која се формирани  
27 Градот Скопје и општините: Берово, Битола, Валандово, Велес, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, 
Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Крива Паланка, Кратово, Кочани, Куманово, Крушево, Кичево, 
Кривогаштани, Македонски Брод, Македонска Каменица, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Ресен, 
Ранковце, Радовиш, Старо Нагоричане, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово и Штип 
28  ТППЕ на Република Северна Македонија: Градот Скопје и општините: Битола, Куманово, Тетово, 
Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, Штип и Гостивар 
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активности и набавка на противпожарна опрема за ТППЕ, дел од нив учествуваат во 
финансирање на ТППЕ која го покрива нејзиното подрачје, финансира програмски 
активности на доброволните противпожарни друштва и нивните здруженија на 
подрачјето на општината и го финансира ангажманот и потребите на сезонските 
пожарникари, доброволните пожарникари и граѓаните кои учествуваат во акции на 
гаснење на пожар.  
 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) ги врши 
работите што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството, 
користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства, 
заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници проучувањето и 
истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и 
процеси и врши други работи утврдени со закон. Овој сектор е еден од најранливите 
сектори подложни на климатските промени поради шумските пожари.  
 

Државниот инспекторат за шумарство и ловство (ДИШЛ) е орган во состав на  
МЗШВ и врши инспекциски надзор над примената на законски и подзаконски 
акти29. ДИШЛ врши надзор на шуми и шумско земјиште во државна и приватна 
сопственост кои површини се уредени во 176 посебни планови за стопанисување со 
шумите како и 249 установени ловишта30.    
 

Министерството за одбрана (МО)  е надлежно и одговорно за ефективно 
функционирање на националниот систем за одбрана, подготовките за одбрана, 
сеопфатна поддршка на Армијата на Република Северна Македонија, стратегиско 
одбранбено планирање, ефикасно управување со одбранбените ресурси, развој на 
воените способности за спроведување на одбранбените мисии, меѓународна 
одбранбена соработка, интеграција во НАТО, учество во Европската безбедносна и 
одбранбена политика и континуиран придонес во меѓународни операции. Во 
рамките на МО формирана е меѓуресорска работна група која има повеќе 
надлежности за надминување на утврдените слабостите на СУК и СЗС.  

1.7. Финансиски средства   
 

Финансирањето на системите за управување со кризи и заштита и спасување е 
законски уредена и може да се анализира на државно и локално ниво и тоа: 
- Финансиските средства за функционирање на ЦУК и ДЗС се обезбедуваат од 

Буџетот на Република Северна Македонија, донации и од други извори. Од 
                                                
29 Закон за шумите, Закон за ловството, Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, 
Законот за заштита на растенијата од болести и штетници и нивните подзаконски акти.   
30 Извор на информација: web страна на ДИШЛ 
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Буџетот на Република Северна Македонија за ЦУК и ДЗС во период од 2019 до 
2022 година биле обезбедени финансиски средства за функционирање и 
вршење на нивната дејноста, како што е прикажано во Табела бр.1, изразени во 
илјади денари:  
 
Табела бр.1 

година 2019 2020 2021 2022
ЦУК 175.763                  158.713                 205.822               181.480                   
ДЗС 259.124                  222.646                299.621               289.247                   

 

Според законската регулатива ДЗС може да се финансира и од остварени 
приходи по други основи, односно 12% од наплатените премии за осигурување 
на имот од пожари утврдени со Закон за пожарникарството; 

- ЈП „Национални шуми“, својата дејност ја обавува со средства од: сопствени 
приходи кои ги остварува согласно Законот за шумите, Буџетот на Република 
Северна Македонија, кредитни средства и други извори согласно закон и 

- Согласно Закон за пожарникарството, општините остваруваат приход во износ 
од 2% од наплатените премии за осигурување на моторните возила (каско) и 
осигурување од одговорност од употреба на моторните возила, а за платите на 
ТППЕ добиваат наменски дотации од Буџетот на Република Северна 
Македонија преку МО. Според расположливите податоци од Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2019, 2020 и 2021 година за функционирање 
на ТППЕ доделени се наменски дотации за плати на пожарникари во износ од 
331.755 илјади денари, 401.000 илјади денари и 403.500 илјади денари. 

 

2. ЦЕЛИ, ОПФАТ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈАТА  
 

2.1. Цели на ревизијата  

Целта на ревизијата на успешност е да се даде оценка дали воспоставениот систем 
за превенција и заштита од пожари на отворен простор овозможува ефективно 
зачувување на животната средина, здравјето и животот на луѓето.  

Конкретните цели на ревизијата на успешност, кои се поврзани со поединечните 
предметни области на ревизијата, се однесуваат на оценување на:  

- воспоставената правна и стратешка рамка и дали истата на целосен и јасен 
начин го регулира системот и националните политики за превенција и заштита 
од пожари; 

- начинот на извршување на законски определените надлежности од 
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институциите кои се инволвирани во системот за управување со кризи и 
системот за заштита и спасување; 

- реализацијата на целите и приоритетите за развој на системите за управување 
со кризи и заштита и спасување од пожари; 

- ефективното функционирање на системот за превенција и заштита од пожари; 
- создадената организација и воспоставената контрола, комуникација и 

координација помеѓу сите учесници во системот за управување со кризи и 
заштита од пожари и нивната ефективност; 

- обезбедените ресурси (човечки, финансиски, технички), нивната соодветност и 
доволност за функционирање на системот за превенција и заштита од 
пожарите и 

- воспоставениот надзор, навременото и точно известување за активностите од 
своето работење од страна на институциите вклучени во системите за 
превенција и заштита од пожари.  

 

2.2.  Ревизорски прашања 
 

Ревизијата на успешност беше извршена со цел да даде одговор на следното главно 
прашање:  

Дали воспоставениот систем за превенција и заштита од пожари овозможува 
ефективно зачувување на животната средина, здравјето и животот на луѓето? 

За да се добие одговор на главното прашање, потребно беше да се одговори на 
следниве специфични прашања и потпрашања:   

1. Дали правната и стратешка рамка на целосен и јасен начин го регулира системот 
и националните политики за превенција и заштита од пожари?   
 

- Дали постојната национална легислатива има утврдено целосни, јасни и 
разграничени надлежности на институциите инволвирани во системот за 
управување со кризи и системот за заштита и спасување ? 

 

- Дали се поставени целите и приоритетите за развој на системите за 
заштита и спасување? 

 

2. Дали системот за превенција и заштита од пожари функционира ефективно? 
 

- Дали сите учесници во системот за превенција и заштита  имаат создадено 
ефективна организација и контрола?  

 

- Дали меѓу сите учесници во системот за превенција и заштита  
воспоставена е ефективна комуникација и координација?  
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- Дали се обезбедени доволно ресурси за функционирање на системот за 
превенција и заштита од пожари? 
 

- Кои се причините поради кои системот за известување и тревожење не 
функционира?   

3. Дали се врши ефективен надзор и дали институциите навремено и точно 
известуваат за активностите од своето работење? 

- Дали е воспоставен ефективен надзор над работењето на институциите 
кои имаат законски обврски во делот на системите за превенција и 
заштита од пожари?   
 

- Дали е воспоставен систем на редовно информирање од страна на 
институциите вклучени во системите за превенција и заштита од пожари? 

 

2.3. Опфат на ревизијата 
 

Со ревизијата на успешност опфативме период почнувајќи од 2019 до 2021 година, 
при што по потреба беше опфатен претходен период и период по завршување на 
ревизијата до денот на изготвување на овој извештај. Проширување на временскиот 
период произлезе од потребата за анализирање на трендот на движење на одредени 
состојби, согледување на тековниот статус на  состојбите, објективно информирање 
и давање применливи препораки за нивно надминување.  
 

Со ревизијата на успешност се опфатени следните субјекти: ЦУК, ДЗС, ЈП 
„Национални шуми“, општините односно ТППЕ кои се во нивен состав, МО, МЗШВ и 
ДИШЛ.   
Во член 5 од Закон за пожарникарството определени се ТППЕ кои делуваат на 
територија на Република Северна Македонија заради оперативно дејствување при 
гаснењето на големи пожари. Со ревизијата на успешност се опфатени 5 од ТППЕ на 
Република Северна Македонија и тоа во: градот Скопје, Куманово, Велес, Гевгелија, 
Кочани, како и 3 ТППЕ кои не се вклучени во групата на републички противпожарни 
единици и тоа: ТППЕ во Берово кое ja покрива и општина Пехчево, ТППЕ во Делчево 
кое ја покрива и општина Македонска Каменица и ТППЕ во Валандово. Изборот на 
ТППЕ е извршен според прегледот на шумски пожари кои се случиле во 2020 и 2021 
година, добиен од страна на ЈП „Национални шуми“ и највисоките износи на 
причинета штета од пожарите. При тоа, кај овие осум ТППЕ причинета штета 
изнесува 2.267.281 илјади денари, што претставува 96% од вкупната штета настаната 
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од пожарите во 2021 година (2.373.138 илјади денари)31. Во ТППЕ во Берово, Делчево, 
Куманово и Пехчево беше извршена теренска посета, додека останатите 
противпожарни единици беа опфатени преку прашалници.  
 

2.4.  Ревизорски критериуми  

За оценка на главното прашање, специфичните прашања и потпрашања, во текот на 
ревизијата беа определени мерливи критериуми и показатели за оценка кои се 
прикажани во  Прилог бр. 1 од овој ревизорски извештај.  

2.5. Методологија 
 

Ревизијата на успешност е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на 
Врховните ревизорски институции (ISSAI) и Кодекс на етика на INTOSAI. 
 

2.5.1. Ревизорски пристап 
 

При вршење на ревизијата беше применет комбиниран пристап и тоа од: пристап 
ориентиран кон системите и пристап ориентиран кон проблемите. Преку пристапот 
ориентиран кон системите ги испитавме и оценивме функционирањето на системот 
за управување со кризи и системот за заштита и спасување како услов за ефективна 
превенција и заштита од пожари. Истовремено, применивме и пристап ориентиран 
кон проблемите со кој ги проверивме, анализиравме и потврдивме причините 
поради кои системот за известување и тревожење во државата не функционира.  

 

2.5.2. Методи за собирање на информации  
 

Основни методи за собирање на информациите кои ревизорскиот тим ги користеше 
во ревизијата беа:  

- Проучување на законска и подзаконска регулатива;  
- Анализа на добиена документација;  
- Разговори и интервјуа со надлежни лица и експерти; 
- Прашалници доставени до ТППЕ; 
- Физичко набљудување/фотографирање и 
- Интернет истражувања.  

 
 
 

                                                
31  кај овие осум ТППЕ причинета штета во 2020 година изнесува 73.633 илјади денари или 91% од 
вкупната причинета штета во таа година (81.071 илјади денари)  
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2.5.3. Методи за анализа на информации 
 

Собраните информации беа анализирани користејќи ги следните методи:  
- Компаративна анализа и систематизација на информации; 
- Преглед и анализа на содржината на документите; 
- Презентација на информации во табеларна/графичка форма. 

 

2.5.4. Ревизијата на успешност е извршена во периодот од 18.03.2022 до 30.09.2022 
година, од тим на Државниот завод за ревизија. 

 

2.5.5. Резултатите од спроведената ревизија на успешност беа презентирани на 
завршен состанок одржан на ден 07.10.2022 година со присуство на претставници од 
институциите кои беа предмет на ревизија.  
 
Во периодот од 16.11 – 16.12.2022 година, од страна на градоначалникот на општина 
Велес, в.д. директорот на ДИШЛ, директорот на ЈП „Национални шуми“, министерот 
за одбрана на Република Северна Македонија и директорот на ЦУК доставени се 
известувања и забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор кои 
се однесуваат на точките 1.2., 2.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.4.3., 3.2.7., 3.3.1. и 3.3.3.1. и точка 5 која 
се однесува на дадените препораки. Истите се разгледани и констатирано е дека 
најголем дел од нив претставуваат известувања, три се однесуваат на дополнително 
доставена документација и истите се прифатени, три забелешки не се прифатени и 
една забелешка делумно е прифатена. Известувањето и забелешките како и 
содржината на одговорот на истите се прилог на Конечниот извештај. 
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3. НАОДИ 

3.1. Правна и стратешка рамка 
 

Специфично прашање: Дали правната и стратешка рамка на целосен и јасен начин 
го регулира системот и националните политики за превенција и заштита од 
пожари? 

 

3.1.1. Со одредбите од Законот за заштита и спасување32 предвидено е Собранието 
на Република Северна Македонија на предлог на Владата да донесе 
Национална стратегија за заштита и спасување за период од пет години и 
годишни програми за заштита и спасување. 
Од  стапувањето во сила на наведениот закон во 2004 година, донесени се две 
Национални стратегии за заштита и спасување, кои го опфаќаат периодот од 
2009 до 2018 година 33 . По 2018 година од страна на Владата не се донесени 
Национална стратегија и годишни програми за заштита и спасување. Во 2020 
година започнати се активности за изработка на Национална стратегија во 
рамки на проект имплементиран од Светска Банка, финансиран преку ИПА 
средства, во рамките на Програмата за управување со ризици од катастрофи 
за земјите од Западен Балкан. Носител на активноста за изготвување на 
стратегијата е ДЗС, а активностите за нејзино донесување се во тек. 
Забавеното темпо на донесување на стратешки и програмски документи, во 
кои помеѓу останатото треба да бидат предвидени мерки за заштита и 
спасување од пожари, упатува на тоа дека не се донесени среднорочни цели за 
заштита и спасување, не се предвидени развојни проекти во областа и 
отсуствуваат дејства, активности и постапки од превентивен и оперативен 
карактер кои треба да ги спроведуваат учесниците во СЗС. Наведеното создава 
ризик од некоординиран пристап на локално, национално, регионално и 
меѓународно ниво во справувањето со опасностите од природни непогоди и 
други несреќи.  
 

3.1.2. Владата во 2019 година има усвоено Национална платформа за намалување на 
ризици од катастрофи34. Националната платформа е документ кој има за цел 

                                                
32 Членови 8 и 9 од Законот за заштита и спасување 
33 Национална стратегија за заштита и спасување за период 2009 – 2014 (Службен весник на РМ 23/2009) 
и Национална стратегија за заштита и спасување за период 2014 – 2018  (Службен весник на РМ 6/2014) 
34 Националната платформа за намалување на ризици од 2019 година претставува четврто ревидирано 
издание и истата е усвоена на 152-та седница на Владата одржана на 03.09.2019 година. 
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на системски начин да ги поттикнува и обврзува субјектите на СУК и СЗС, да 
дејствуваат на организиран и ефективен начин за рано предупредување, 
превенција, намалување и санирање на последиците од можни катастрофи. 
Донесувањето на платформата е согласно обврските на Република Северна 
Македонија кои произлегуваат од бројните резолуции на ООН, меѓународните 
рамки и договори35, директивите на ЕУ поврзани со цивилната заштита, НАТО 
стандардите и компаративните искуства од другите држави и меѓународни 
организации и асоцијации. Во содржината на Националната платформа во 
делот кој се однесува на опасноста од пожари е истакната важноста за рано 
откривање на пожарите и нивно навремено локализирање и гасење, при што е 
неопходно покрај  лица одговорни за набљудување од ЈП и другите субјекти, да 
се обезбедат и други соодветни мерки како што се: пристапни противпожарни 
патишта, дронови, беспилотни летала како и сензори и друг вид на современа 
опрема за детектирање на пожарите. Ревизијата утврди дека одредени области 
кои беа предмет на ревизија како што се проценка на загрозеност, известување 
и тревожење, дејноста на ТППЕ се опфатени во содржината на овој документ. 
Следењето и имплементацијата на Платформата е во надлежност на 
Националниот координатор за имплементација на Националната платформа 
којшто воедно и раководи со Комитетот за координација и имплементација36 
на истата. Националниот координатор има обврска да доставува и 
Информација до Владата за состојбите во системот за кризи. Комитетот треба 
да утврди Акциски план за намалување на ризици од несреќи и катастрофи (на 
секои три години) и да ја разгледува имплементацијата на Националната 
платформа. Акцискиот план претставува оперативна имплементација на 
приоритетите на Националната платформа, како сублимат на сите проекти на 
субјектите на системот за кризи со дефинирани активности, носители и рокови 
за нивна имплементација.  
Од извршениот разговор со Националниот координатор ревизијата доби 
информации дека во периодот опфатен со ревизијата (2019 – 2021 година) не е 
донесен Акциски план, а првиот изготвен Акциски план се однесува на  
периодот 2022 – 2024 година, кој што е усвоен од страна на Владата во месец 
август 2021 година 37 . Овој план предвидува да се поттикне планирањето, 

                                                
35  Рамката за акција од Хјого, Рамката за акција од Сендаи и договорот од Париз за климатските 
промени.  
36  Владата формира Комитет за координација и имплементација на Националната платформа за 
намалување на ризици од несреќи и катастрофи во чиј состав покрај Националниот координатор кој 
раководи со истиот влегуваат и: членови предложени од ЦУК, ДЗС, МВР, МО; МЗ, МЖСПП, ЗЕЛС.    
37 Нацрт записник од 99-та седница на Владата одржана на 17 август 2021 година; 
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лидерството, управувањето, мониторингот и евалуацијата на сите активности 
и мерки кои се преземаат за намалување на ризиците од катастрофи, како и 
изградба на кохерентност помеѓу субјектите одговорни за намалување на 
ризиците од катастрофи, концептот одржлив развој и еколошките аспекти38. 
 

3.1.3. Согласно Законот за шумите предвидени се низа активности кои треба да ги 
преземат надлежните органи во делот на заштита на шумите од пожари. Од 
извршената анализа на донесените законски и подзаконски акти ги утврдивме 
следните состојби: 
- Со Законот за шумите предвидена е обврска за Владата по претходно 

добиен предлог од министерот на МЗШВ да донесе Национален план за 
управување со пожарите на отворен простор. Овој план е предвидено да се  
носи за временски  период од десет години и истиот треба да содржи 
податоци за: историјата и состојбата со пожарите на отворен простор, 
степенот на опасност од пожари и систем за рано предупредување, 
подготвителни мерки за заштита од пожари, превенција од пожари, мерки 
за едукација, рано откривање, дојава, првичен одговор, локализирање и 
гаснење на пожарите, како и податоци за субјектите вклучени во 
реализација на наведените активности. Со ревизијата се утврди дека и 
покрај тоа што е изминат период од 9 години 39  од востановување на 
обврската за носење на Националниот план истиот сеуште не е донесен40. 
Оваа состојба влијае врз безбедно, ефективно и координирано 
постапување на сите учесници во управувањето со пожарите на отворен 
простор. 

- За спроведување на Националниот план, Владата на Република Северна 
Македонија треба да формира Национален комитет составен од 
претседател, заменик претседател и 17 члена кои се номинираат за 
временски период од четири години41 . Овој комитет согласно законот е 
предвидено да дава мислења и изготвува предлози за: поефективна 
координација на субјектите кои учествуваат во управувањето со пожарите 

                                                
38 Извор на информации: Информација за усвојување на Акциски план за имплементација на 
Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи на Република Северна Македонија 
2022-2024 година 
39  Членовите 40-а и 40-б кои се однесуваат на Националниот план за управување со пожарите на 
отворен простор се воведени со Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите  објавен во 
Службен весник на РМ број 79/13 
40 На ревизијата и беше доставена работна верзија од Законот за шумите од 07.07.2022 година во кој 
останува обврската за донесување на Национален план за управување со пожарите на отворен простор  
41 Член 40-в од Законот за шумите   
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на отворен простор, стандардизиран пристап при изготвување и 
спроведување на тренинг програми и примена на стандардизирана опрема 
за пожари, подигање на јавната свест за заштита од пожари, мерки за 
унапредување на системот за утврдување на степен на опасности од пожар 
и рано предупредување и сл. Утврдивме дека законската обврска за 
формирање на Националниот комитет не е исполнета и покрај тоа што 
рокот за негово формирање е изминат, односно истиот требало да се 
формира уште во 2013 година42.  Во оваа насока сметаме за потребно да 
истакнеме дека обврската за формирање на Национален комитет не е 
предвидена во нацрт верзијата на новиот Закон за шумите, кој е во 
подготовка43. 

 

3.1.4. Современите држави се изложени на разни видови на ризици меѓу кои како 
последици од глобалните климатски промени се почесто се појавуваат  пожари, 
поплави, земјотреси и друго. Поради тоа од особено значење е државите да 
вложуваат напори за ефикасно управување со ризиците од 
несреќи/катастрофи, јакнење на институционалните капацитети и 
способности за справување со предизвиканите последици.  
Во Република Северна Македонија формално правните основи, 
организациската и институционална рамка за процена на ризици генерално се 
определени во Законот за заштита и спасување и Законот за управување со 
кризи.  
 

Согласно Законот за заштита и спасување предвидена е обврска за донесување 
на Процена за загрозеност од природни непогоди и други несреќи на 
централно и локално ниво . Оваа процена за територијата на Републиката ја 
изработува ДЗС,  а ја донесува Владата 44 , а за подрачјето на општините ја 
донесува Советот на општината. Со ревизијата констатиравме дека од 9 
општини кои беа предмет на ревизија, 8 имаат донесено Процена, додека една 
општина нема изработено Процена (општина Делчево). Истакнуваме дека во 
содржината на Националната платформа за намалување на ризици од 
катастрофи од 2019 година, искажана е потребата од обнова на сите проценки 
на загрозеност. 

                                                
42  Членот 40-в, 40-г и 40-д  кои се однесува на Националниот комитет се воведени со Закон за 
изменување и дополнување на Законот за шумите  објавен во Службен весник на РМ број 79/13.  
43 На ревизијата и беше доставена работна верзија од Законот за шумите 07.07.2022 година 
44 Процена на загрозеност на Република Македонија  од природни непогоди и други несреќи број 19-
4911/1 од 25.09.2007 година (Службен весник на РМ број 117/07) 
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Изработката на процените се врши врз основа на методологија донесена од 
Владата45. Во оваа насока сметаме за потребно да истакнеме дека важечката 
Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и 
планирање на заштитата и спасувањето46 е донесена во 2006 година и истата 
повеќе се фокусира на оперативниот сегмент – изработка на Планот за 
заштита и спасување 47 . Во делот на пропишување на начин и постапки за 
проценување на ризици и опасности, оваа методологија определува листа на 
природни и други опасности карактеристични за подрачјето на Република 
Северна Македонија, но не посветува  внимание на делот за  разработување за 
начинот и постапката на процесот на мапирање, анализирање и проценување 
на ризиците. Исто така, Методологијата не содржи временска рамка во која е 
потребно да се изврши ажурирање на процената. Со оглед на тоа дека од 
донесувањето на оваа Методологија до денес е изминат подолг временски 
период, како и дека истата содржински не посветува внимание на делот за  
разработување за начинот и постапката за проценување на ризиците се 
доведува во прашање нејзината целосна разбирливост, концизност и 
употребливост при изработката на процените.  
 

Истовремено со горенаведената состојба, во  Законот за управување со  кризи, 
пропишана е слична законска обврска за изработка на Процена на 
загрозеноста на безбедноста на Република Северна Македонија од сите 
ризици и опасности . Според законската поставеност оваа процена која се 
изработува во рамките на СУК е поширока во опсег и содржина од процената 
која се однесува само на природни непогоди и други несреќи бидејќи во себе ги 
интегрира сите други процени на ризици вклучително и безбедносните. 
Процената на загрозеноста на безбедноста на Републиката од сите ризици и 
опасности е изработена од ЦУК, а ја донесува Владата, додека на локално ниво 
вршењето на процена на ризиците е законска обврска на општините. Со 
ревизијата утврдивме дека општините кои беа предмет на ревизија ја имаат 
донесено оваа Процена. Методологијата за изработка на националните и 
локалните процени согласно Законот за управување со кризи се подетално 
уредени во Уредба донесена од Владата во 2011 година48. Оваа методологија е 

                                                
45 Член 52 од Законот за заштита и спасување 
46 Број 19-2790/1 од 19.06.2006 година  
47  Планот за заштита и спасување согласно член 11 став 1 од Законот за заштита и спасување се 
изработува врз основа на Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи и содржи 
превентивните и оперативните мерки, активности и постапки за заштита и спасување. 
48 Уредба за методологијата за изработка на процената, на загрозеноста на безбедноста на Република 
Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и 
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посеопфатна во однос на донесената методологија согласно Законот за 
заштита и спасување од причина што детално ги дефинира елементите кои ја 
сочинуваат содржината и структурата на процената.  
 
Ваквата поставеност на законските одредби упатува на дуплирање и  
преклопување на надлежностите и активностите утврдени со Законот за 
заштита и спасување  и Законот за управување со кризи во делот на изработка 
и донесување  на процени на ризици на национално и локално ниво, што 
негативно влијае на квалитетното изготвување на соодветните документи, 
како и ефективното и ефикасното функционирањето на системот за 
управување со ризици.  
 

Имајќи ја во предвид значајноста на  ефикасното и ефективно  управување  со 
ризици кое бара интегриран мултидисциплинарен пристап и системска 
организација со јасно уредување на односите и врските помеѓу сите вклучени 
страни,  ревизијата смета дека е потребно надлежните институции да  
преземат активности за преиспитување на потребата од постоење на две 
засебни методологии за исти видови на ризици и  две процени кои имаат 
речиси идентична содржина.  
 

3.1.5. Во Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи 
истакнато е дека постоечките институции кои се вклучени во СУК и СЗС „не 
дејствуваат синхронизирано и дека меѓу нив постои дуализам, ривалитет и 
некоординираност‘‘ при постапување во услови на криза, што се одразува врз 
ефикасноста на СУК. Оваа состојба, подолг период им е позната на надлежните 
институции, поради што во изминатиот период, во континуитет, правени се 
напори да се надминат слабостите на двата системи. Сметаме за потребно да 
ги обелодениме преземените активности, почнувајќи од 2018 година 
последователно и тоа:   

                                                
ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се 
доставува целосна или извод од процената број 51-8133/1-10 од 25.01.2011 година (Службен весник на РМ 
број 13/11) 
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- Во 2018 година, во рамките на МВР, формирана е работна група 49  со 
претставници од повеќе институции50, која изготвила Информација51  со 
насоки за реформирање на системот. Преку компаративни анализи и 
искуства на неколку земји во регионот и Европа како: Словенија, Србија, 
Хрватска, Албанија и Холандија, од страна на работната група 
констатирано е дека секторите, управите, дирекциите кои работат на 
системите за управување со кризи/заштита и спасување/цивилна заштита 
во земјите од регионот се во состав на МО и МВР. Во Информацијата од 
Работната група вклучена е „Сендаи рамката‘‘52  која има за цел до 2030 
година да постигне значително намалување на ризикот од катастрофи и 
загуби на човечки животи, спречување и намалување на ризиците од 
катастрофи и зголемување на подготвеноста за одговор и закрепнување, а 
со тоа и зајакнување на издржливоста на земјите. Предлог заклучокот од 
анализата на работна група меѓу другото укажува на потребата за 
реформи во СЗС и креирање на системско решение кое ќе одговара на 
потребите на Република Северна Македонија. На седница53 на Владата, по 
разгледување на наведената Информација, усвоен е заклучок, 
надлежноста да премине од МВР во МО и да се формира нова меѓуресорска 
работна група.   

- Во 2018 година Република Северна Македонија има земено учество во 
Програмата за „peer reviews“54 во рамките на соработката со ЕУ за цивилна 

                                                
49 Иницијатива за работна група донесена на 63 - та седница на Владата одржана на ден 10.04.2018 
година 
50 МВР, Национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на 
ризици од несреќи и катастрофи, ЦУК, ДЗС, МО, МП, МЗШВ и ЗЕЛС.  
51 „Информација за поставеноста и дејствувањето на целокупниот систем за кризи, имплементација на 
Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи‘‘ 
52 Сендаи рамката за намалување на ризикот од катастрофи (2015-2030) е меѓународен документ што 
беше усвоен од земјите-членки на ООН во март 2015 година на Светската конференција за намалување 
на ризикот од катастрофи што се одржа во Сендаи, Јапонија и истата беше одобрен од ООН Генерално 
собрание во јуни 2015 година. Тоа е договор за наследник на Рамката за акција на Хјого (2005–2015), кој 
досега беше меѓународен договор за намалување на ризикот од катастрофа со најголем опфат. 
53 Извадок од Нацрт записник од 124 та седница на Владата одржана на 05.03.2019 година бр. 44-11502/1-
18 и 45-1448/1, Скопје март 2019 година. Согласно заклучокот на Владата работната група треба да ја 
сочинуваат претставници од:  МО, МВР, МНР, МТВ, МТСП, МЖСПП, МП, МЗШВ, МЗ, Генерал штаб на 
Армија на Република Северна Македонија, ЦУК ДЗС, ЗЕЛС и Национален координатор за 
имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи.  
54  Peer review –координативното оценување/формална анализа е инструмент за управување кога 
експерти (евалуатори/лица кои работат на иста проблематика од други земји го 
анализираат/испитуваат системот на управувањето со ризикот од катастрофи/цивилна заштита на 
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заштита и управување со ризици од катастрофи. Според законодавството 
на ЕУ за цивилна заштита, евалуациите во државите можат да придонесат 
за подобрување на превенцијата и подготвеноста за справување со ризици 
од катастрофа. Република Северна Македонија е вклучена како дел од 
меѓусебната формална евалуација заедно со други држави: Кипар, Тунис, 
Србија, Алжир и Португалија. Донесените препораки од финалниот „peer 
reviews“, по заклучок од Владата55, горенаведената меѓуресорска работна 
група има обврска да ги користи како насоки за изнаоѓање на идејни 
решенија за надминување на слабостите во СУК и СЗС.  

- Во 2019 година МО постапило по заклучокот на Владата и со решение56 
формирало меѓуресорска работна група. Во периодот од нејзиното 
формирање работната група има одржано 4 работни состаноци, а 
последниот бил одржан во април 2021 година. Во јули 2019 година Владата 
донела заклучок57, законските решенија со кои се планира надминување на 
слабостите во СУК и СЗС интегрално да го опфатат и начинот на идното 
функционирање на ТППЕ со цел долгорочно решавање на статусот на 
пожарникарите и спасителите. За прогресот и активностите на работната 
група подготвена е Информација58 која е усвоена од Влада59. Во исто време 
оваа работна група е задолжена до крајот на 2021 година да изработи 
Проект за уредување на интегриран систем со единствен орган за 
управување со кризи и заштита и спасување. Од увидот во презентираната 
документација, ревизијата утврди дека е подготвена нацрт верзија на 
Проект за интегриран/единствен национален систем за управување со 
кризи.  
 

По завршување на ревизијата од страна на МО доставено е известување 
дека наместо меѓуресорска работна група надлежна за реформи во СУК и 

                                                
една земја („разгледувана/анализирана/оценувана земја“). Процесот се заснова на размена на искуства 
и резултира во необврзувачки препораки насочен кон подобрување на политиките во управувањето со 
ризиците од катастрофи и цивилната заштита.  
55 Извадок од Нацрт записникот од 156 - та седница на Владата одржана на 02.11.2019 година.  
56 Решение за формирање на Меѓу ресорска работна група (цел, организација, структура и задолженија) 
бр. 02-2/138 од 08.07.2019 година  
57 Извадокот од Нацрт записникот од 146-та седница на Владата одржана на 23 јули 2019 година 
58  Информација за прогресот на активностите на меѓуресорската работна група задолжена за 
изнаоѓање на законско решение за надминување на слабостите во СУК и СЗС бр.17/3 – 3014/3 од 
20.05.2021 година  
59 Извадок од Нацрт записник од 99- та на Владата одржана на 17 август 2021 година бр. 40-5834/1  
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СЗС, во октомври месец 2022 година формиран Поткомитет за изработка 
на концепт и закон за кризен менаџмент60. 

- Во 2021 година во рамките на МО, започнати се активности со кои е 
формирана нова меѓуресорска работна група која ги опфаќа прашањата 
кои се однесуваат само за функционирање на ТППЕ и истата до периодот 
на изготвување на овој извештај има одржано два состанока. Според 
информацијата на надлежните лица од МО во работната група, изработени 
се драфт верзии на Методологија за утврдување на исплата на плати 
надоместоци на плати и други примања на вработените во ТППЕ во 
Република Северна Македонија, како и измени и дополни на постоечкиот 
Закон за пожарникарството во истата област.  

 
Од овие активности заклучивме дека започнатите активности за системски 
реформи во делот на управувањето со кризи и заштитата и спасување се 
одвиваат со забавен интензитет и подолга временска рамка која од 
започнување до сега опфаќа период од четири години. Отсуството на точно 
дефинирана временска рамка за решавање на овие системски реформи и 
понатаму влијае врз ефикасноста на институциите кои ги покриваат СУК и СЗС.  
 

3.2. Систем за превенција и заштита од пожари 
 

Специфично прашање: Дали системот за превенција и заштита од пожари 
функционира ефективно? 

 
3.2.1. Законската регулатива61 содржи одредби кои се однесуваат на превенција и 

рано предупредување за состојбите кои можат да бидат ризични и опасни по 
животот и безбедноста на населението, животната средина и материјалните 
добра. За навремено известување на учесниците во СУК и на населението, 
преку ЦУК треба да се организира систем за известување и тревожење. 
Владата донела Уредба за знаците за тревожење, начинот и процедурите за 
тревожење и постапките на населението, со која ги дефинирала знаците за 
тревожење како сигнали со кои се известува и тревожи населението, преку 
инсталирани сирени од системите за тревожење. Овие знаци се единствени за 
целата територија на државата. За процедурите и начинот на користење на 
сирените одлучува директорот на ЦУК, а одлуката за извршување на 

                                                
60 Решение за формирање на Комитет за Проектот МКД НАТО 2030  бр.02-7375/1 од 31.10.2022 година  
61 член 38 од Закон за управување со кризи 
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тревожење се носи врз основа на процена од постоење на ризик, во 
конкретниот случај при можност од појава на големи пожари на отворен 
простор.  
Со ревизијата констатиравме дека Уредбата е донесена во 2018 година, но 
истата не е применлива, од причина што системот за известување и тревожење, 
којшто датира од 1980 година не е функционален. Овој систем во минатото e 
воспоставен преку монтирани сирени низ целата територија на државата и 
преку акустична студија било предвидено да се покријат сите населени места. 
Одговорните лица информираа дека последните набавки на сирени биле во 90-
тите години и преку истите по далечински пат можело да се пренесе говор. 
Според нивна процена во исправна состојба се околу 80% од сирените, но 
поради новите комуникациски технологии и ограничените можности за 
далечинско управување, сирените не функционираат, освен со поединечно 
вклучување на конкретна сирена. Нема сознанија за точната дата кога 
сирените последен пат биле вклучени, но според одговорните лица тоа било 
пред повеќе од 20 години. Во Националната платформа е наведено дека е 
неопходна обнова на целокупниот систем за тревожење, негова 
функционалност и модернизација, со вклучување на современи методи на 
комуникација преку користење на телефони, интернет и социјалните мрежи. 
ЦУК во своите стратешки планови предвидува модернизација на системот за 
тревожење во Република Северна Македонија и според првичната проценка 
вредноста на оваа активност би изнесувала околу 25.000 илјади денари. Имајќи 
во предвид дека законските одредби 62  пропишуваат трошоците за 
поставување и одржување на системот за известување и тревожење да се на 
товар на ЦУК, ревизијата истакнува дека тие средства би претставувале повеќе 
од 12% од расположливите финансиски средства на институцијата.  

  

Необезбедените услови за рано предупредување, следење на состојбата, 
идентификување на појавите и процесите кои се ризици и опасности по 
безбедноста на граѓаните влијание врз навременото известување на 
учесниците во СУК и на населението посебно во случаите кога ризиците и 
опасностите се од поголеми размери, со што непосредно се загрозува животот 
и здравјето на луѓето, животните и целокупната животна средина.  

 

3.2.2. Во одредбите од Уредба за знаците за тревожење, начинот и процедурите за 
тревожење и постапките на населението е наведено дека при пожар на отворен 
простор или шумски пожар, треба веднаш да се известат надлежните служби 

                                                
62 Член 39 од Законот за управување со кризи 
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на бесплатните телефонски броеви за итни повици 193 (Бригадата за 
противпожарна заштита) или 195 (ЦУК).  
Од февруари 2022 година, во 
рамките на ЦУК е воспоставен 
единствен комуникациско – 
информативен систем со 
единствен број на повик-јавување 
во случај на ризици, опасности и 
други несреќи на целата 
територија на Републиката - Е-112 
која работи 24 часа, секој ден во 
неделата. Единствениот 
комуникациско - информативен 
систем функционира преку осум 
центри за примање на итни 
повици лоцирани во Скопје, 
Тетово, Охрид, Битола, Штип, 
Струмица, Велес и Куманово. Овие 
центри вршат прием на сите повици упатени кон бројот Е-112 на македонски, 
албански и англиски јазик, регистрирање, обработка и анализи на повиците, 
неопходни за да се идентификува повикувачот, неговата и локацијата на 
инцидентот и нивно пренасочување, архивирање и чување.                                                                            
Имплементирањето на овој систем не е само законска обврска, туку е и 
обврзувачка за земјите кандидати за членство во ЕУ како што е и Република 
Северна Македонија. Бројот 112 претставува заеднички и единствен број за 
сите земји членки на ЕУ и други држави (Албанија, Црна Гора, Србија, 
Норвешка, Швајцарија). Според статистичките податоци на ЦУК, од 
воспоставување на бројот 112 до  септември 2022 година примени се вкупно 
287.842 повици. Овој центар во просек прима 1.425 повици дневно. Истовремено, 
постоечките броеви на службите за итни повици (192, 193, 194) продолжуваат да 
функционираат и да бидат активни. Надлежните лица информираа дека 
единствениот комуникациско – информативен систем е воспоставен во рамки 
на проект на ЕУ, кој се спроведува повеќе од 15 години, но за неговото тековно 
одржување и ефикасно функционирање потребни се дополнителни и 
стабилни финансиски средства.  
 

Слика бр.2 - Табла во ЦУК на која е 
истакнат бројот Е-112 
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3.2.3. За заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни 
непогоди и други несреќи согласно Законот за заштита и спасување се 
формираат: 
- републички сили за заштита и спасување, кои ги формира Република 

Северна Македонија за  дејствување во подрачјата на определен број 
општини, кои според своите природни карактеристики претставуваат 
заокружена целина  и  

- просторни сили кои дејствуваат на подрачјето на одредена општина и се  
формирани од општините, ТД, ЈП, ЈУ и служби. 

 
Организациска поставеност на силите за заштита и спасување на Република 
Северна Македонија е прикажана на следниот шематски приказ: 

 

 

Сили за заштита и спасување во 
Република Северна Македонија  

Републички 
сили

Постојан состав

вработени  во ДЗС (35 
подрачни одд. Берово, 

Битола, Валандово, 
Велес, Виница, Гевгелија, 

Гостивар, Дебар, 
Делчево, Демир Хисар, 

Кавадарци, Кичево, 
Кочани, Кратово, Крива 

Паланка, Крушево, 
Куманово, Македонски 
Брод, Неготино, Охрид, 

Прилеп, Пробиштип, 
Радовиш, Ресен, Свети 

Николе, Струга, 
Струмица, Тетово, Штип, 
Градот Скопје, Гази Баба, 

Карпош, Кисела Вода, 
Центар и Чаир)

тимови за 
брз 

одговор

територијални 
професионални 

противпожарни ПП 
единици (14 ПП 

единици и тоа градот 
Скопје и општините: 

Битола, Куманово, 
Тетово, Прилеп, Велес 
Кавадарци, Гевгелија, 

Струмица, Кичево, 
Охрид, Кочани, Штип 

и Гостивар)

Резервен состав 

- воени обврзници 
во резерва

- граѓаните кои 
имаат должност за 
учество во силите 

за заштита и 
спасување

Просторни сили

ги формираат ЕЛС , 
ТД, ЈП, установите и 

службите
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Согласно Законот за заштита и спасување 63  и донесената стандардна 
оперативна процедура на ДЗС 64  во услови на природни непогоди и други 
несреќи, прво се ангажираат просторните сили за заштита и спасување, а 
доколку истите не се во можност да се справат со настаната ситуација се 
ангажираат републичките сили. Активирањето на републичките сили за 
заштита и спасување се врши со донесена одлука од страна на  директорот на 
ДЗС, по претходно барање на градоначалникот на општината на чие подрачје е 
настаната непогодата.  
При активирање на републичките сили најнапред се ангажира постојаниот 
состав кој го сочинуваат тимовите за брз одговор заедно со вработените во ДЗС 
и вработените од 14 ТППЕ65,  кои согласно Законот за пожарникарството  се 
определени да дејствуваат како противпожарни единици на Република 
Северна Македонија. Резервниот состав на силите за заштита и спасување се 
ангажира само доколку капацитетите на постојаниот состав на републичките 
сили не се доволни за справување со последиците.  

 

Во пракса кога од ДЗС е побарано ангажирање на републичките сили за 
заштита и спасување првично се ангажираат тимовите за брз одговор кои се 
специјализирани за конкретниот вид на непогода или несреќа (пожар, поплава, 
спасување на планина и сл.), а по потреба се ангажираат и вработените од ДЗС. 
Тимовите за брз одговор претставуваат основа на републичките сили за 
заштита и спасување и истите се ангажираат  во акции  каде е потребно брза 
интервенција и извршување на сложени задачи и активности. Со Одлука 66 
донесена од страна на  Владата во 2006 година предвидено е формирање на 
тимови за 12 специјалности67 меѓу кои и за заштита и спасување од пожари. 
Тимовите за брз одговор се составени од: раководител на тим, заменик и 

                                                
63 Член 108 од Закон за заштита и спасување 
64 Стандардна оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување од пожари, 
експлозии и опасни материи број 01-2969/2 од 09.11.2010 година 
65  Согласно член 5 став 5 од Законот за пожарникарство формирани се територијалните 
противпожарни единици на градот Скопје и општините: Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес 
Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, Штип и Гостивар, кои  при гаснење на големи 
пожари на  целата територија на државата дејствуваат и како противпожарни единици на Република 
Северна Македонија. 
66 Одлука за видот, бројот, персоналниот и материјалниот состав на тимовите за брз одговор број 19-
1498/1 од 13.04.2006 година 
67 Прва медицинска помош, заштита и спасување од пожари,  поплави, спасување под вода, спасување 
од хемиски несреќи, неексплодирани убојни и експлозивни средства, спасување од урнатини, 
спасување од високи објекти, спасување на планина, спасување од рударски несреќи спасување од 
сообраќајни несреќи и тимови за згрижување на загрозено и настрадано население 
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соодветен број на стручни лица – експерти од областа за која се формираат, а 
бројот на членови во тимовите предвидено е да се движи од 5 до 15 лица. 
Тимовите се формираат со членови од редот на вработените во ДЗС, стручни 
лица од органите на државната управа, ЈП, ЈУ и служби како и од здруженија 
на граѓани и  граѓани експерти68. За ангажирање на лица во тимовите за брз 
одговор се склучува договор и се исплаќа надоместок согласно Уредба за 
висината и начинот на остварувањето на надоместокот на граѓаните во 
извршувањето на правата и должностите во заштитата и  спасувањето 69 
донесена во 2006 година.  
Од извршената анализа на донесените законски и подзаконски акти, 
склучените договори за ангажирање на лица во тимовите за брз одговор и 
начинот на нивна исплата ревизијата ги утврди следните состојби: 
- Со погоре наведената Одлука донесена од Владата и Решението за 

распоред на тимовите за брз одговор по региони70 донесено од  страна на 
директорот на ДЗС во 2006 година, предвидено е формирање на 8 тимови 
за заштита и спасување од пожари во градовите: Тетово, Охрид, Битола, 
Велес, Штип, Струмица, Куманово и Скопје. ДЗС  има формирано 8 тимови 
за заштита од пожари, но регионите во кои се формирани не 
соодветствуваат со регионите определени во решението за нивно 
формирање. Имено, наместо предвидените тимови за заштита од пожари 
во Тетово, Велес, Штип и Струмица, формирани се тимови во Берово, 
Валандово, Гостивар и Виница. Во оваа насока се истакнува потребата од 
промена на споменатото решение од 2006 година со кое се  определуваат 
подрачјата за формирање на тимови, бидејќи истото е нефункционално и 
утврдените подрачја не соодветствуваат со сегашната состојба на ризици 
од појава на пожари и потребите за брзо делување.  

- ДЗС ангажирањето на лица во тимовите за брз одговор го прави со 
склучување на тригодишни договори, при што изборот на овие лица  го 
вршат подрачните одделенија каде треба да се формираат тимовите. До 
денот на вршење на ревизијата ДЗС има склучено договор со 91 
припадник за учество во тимовите за брз одговор за заштита од пожари. 
Во гаснењето на пожари се ангажираат и вработени од ДЗС и нивната 
бројка се движи од 30 до 40 вработени, односно вкупната бројка на 
припадници кои се вклучени во гаснењето на пожари изнесува околу 120 

                                                
68 Член 26 од Закон за заштита и спасување 
69  број 19-136/1 од 26.01.2006 година 
70 број 10-1764/1 од 24.07.2006 година 
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до 130 лица. Во донесената Уредба за висината и начинот на 
остварувањето на надоместокот на граѓаните во извршувањето на 
правата и должностите во заштитата и спасувањето утврдени се 
проценти за пресметка на надоместокот на лицата ангажирани во 
тимовите за брз одговор согласно нивните звања. Имено, за вршење на 
должноста раководител на тим за брз одговор предвиден е надоместок во 
висина од 150%, а за член  во висина од 120%,  но не е определена основица 
на која ќе се врши пресметката на вака утврдените проценти 71 . За 
категоријата заменик раководител на тим за брз одговор Уредбата не 
пропишува процент за пресметка на надоместок. Во пракса, пресметката 
на надоместокот за ангажираните лица кои се во работен однос се врши 
на тој начин што просечната објавена нето плата во Република Северна 
Македонија се зголемува за процентот кој му следува согласно звањето 
во тимот за брз одговор и од добиениот износ се одзема нето платата која 
лицето ја добива од својот работодавач. Вака добиениот износ се дели  на 
бројот на работни денови во месецот за да се добие износот на 
дневницата (надоместокот) која се исплаќа на лицето. При ваков начин на 
пресметка оставена е можноста доколку некое вработено лице зема 
повисока плата од пресметаниот износ на надоместокот согласно 
Уредбата да не добие дневница за неговото ангажирање во тимот за брз 
одговор. Исто така, ваквиот начин на пресметка создава разлики во 
висината на надоместокот кој го добиваат ангажираните вработени лица 
за вршење на ист вид на задачи во рамки на тимовите за брз одговор. Во 
однос на категоријата заменик раководител на тим за брз одговор, ДЗС 
настојува да не назначува лица на оваа должност, а доколку се назначат 
пресметката за нив се врши согласно утврдените проценти за вршење на 
должноста извршител во тим за брз одговор. Наведените состојби влијаат 
на мотивираноста и еднаквиот третман на припадниците на тимовите за 
брз одговор и може да влијае на ефикасното справување со пожарите на 
отворен простор.  

- Имајќи во предвид дека природните несреќи и непогоди се 
непредвидливи и можат да се случат во било кој период од денот или 
неделата и да траат подолго од законски пропишаното работно време, 
начинот на организирање на вработените во ДЗС не соодветствува со 

                                                
71 Во Уредбата не е прецизирана основицата на која се применуваат утврдените проценти,  односно 
дали како  основица за пресметка на надоместокот ќе се применува просечната нето плата во 
Република Северна Македонија или разликата меѓу просечната нето плата во Република Северна 
Македонија и платата која ја зема вработеното лицето од работодавачот. 



Конечен извештај од ревизија на успешност  
„Систем за управување со кризи и заштита од пожари“ 

 

40 
 
Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

природата и видот на надлежностите кои ги извршуваат. Имено, 
вработените во ДЗС имаат статус на административни службеници и 
нивното работно време е осум часа дневно во текот на работната недела. 
Во сезоната на пожари согласно одлука донесена од одговорното лице, 
работното време на пилотите и останатите вработени во Одделението за 
специјализирани услуги со воздухоплови е променето и определено да се 
одвива во период од 10 до 18 часот секој работен ден72. Ангажирањето на 
вработените надвор од нивното работно време согласно Законот за 
работни односи73 може да биде најмногу 8 часа во текот на една недела и 
најмногу 190 часа годишно. Оваа состојба влијае на навремено и ефикасно 
ангажирање на вработените при нивното извршување на активностите за 
заштита и спасување, во случај кога е потребно подолготрајно 
ангажирање на вработените во ДЗС кои се дел од постојаниот состав на 
републичките сили за заштита и спасување.  

 

3.2.4. Обученоста на силите за заштита и спасување и учесниците во СУК се многу 
важен сегмент при нивното оперативно делување за време на справување со 
пожарите на отворен простор. Институциите опфатени со овој извештај беа 
предмет на ревизија од аспект на оние кои се јавуваат во улога на обучувачи 
(ДЗС и ЦУК) 74 и оние кои заради ефикасно справување со пожарите на отворен 
простор треба да бидат подготвени и обучени да делуваат на терен. Од 
извршените разговори и увид во доставената документација го утврдивме 
следното:  
 
 

3.2.4.1. Со законските одредби 75  предвидено е во рамките на ДЗС да се формира 
Центар за обука со цел да се создадат услови за реализирање на основна, 
дополнителна и специјализирана обука76, тренинг и вежби на припадниците 
на силите за заштита и спасување и други кадри од областа. Центарот за 
обука не е формиран на начин како што предвидува законот, но во својата 
организациона структура ДЗС има формирано Одделение за обука77 во кое се 
предвидени 7, а пополнети се 3 работни места. Видовите на обука кои ги 

                                                
72 Одлука за прераспределба на работно време број 02-1856/2 од 07.07.2022 година 
73 Член 117 од Законот за работни односи 
74 ДЗС и ЦУК имаат обврска да ги обучуваат припадниците на СЗС (силите за заштита и спасување) и 
учесниците во СУК (органи на државна управа и државна власт, вооружените сили, силите за заштита 
и спасување и органите на општините) 
75 Член 29 од Закон за заштита и спасување 
76 Член 121 од Закон за заштита и спасување 
77 дел од Сектор за превенција, планирање и развој 
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спроведува ова Одделение соодветствуваат на оние кои треба да се 
спроведуваат во Центарот за обука, но поради недостаток на просторни 
услови обуките во најголем дел се теоретски и недостасуваат практични т.е. 
специјализирани обуки. Во Табелата бр.2 прикажан е бројот на спроведени 
обуки и вежби од страна на ДЗС, во периодот од 2019 - 2021 година, заедно со 
бројот на учесници78.  

                             

       Табела бр.2 
 година обуки симулациски вежби број на учесници 

2019 68 33 3.087                         
2020 13 3 378                             
2021 44 3 2.627                           

  
Од извршената анализа на податоците и документацијата за спроведените 
обуки во периодот 2019 – 2021 година ревизијата заклучи дека истите се 
однесуваат на обуки по барање на органите на државната управа, ТД, ЈП, ЈУ и 
служби. При тоа утврдивме дека не е извршена обука на припадниците 
распоредени во републичките силите за заштита и спасување и покрај тоа 
што биле предложени вакви обуки од страна на Одделението за обука. 
Причината за оваа состојба се необезбедени финансиски средства во Буџетот 
на ДЗС за таа намена.  
Центарот за обука има обврска да врши обучување на раководниот и 
командниот кадар од просторните сили за заштита и спасување, а трошоците 
за обуките се на товар на општината79. Одделението за обука во периодот 2019 
– 2021 година од вкупно 81 општина има реализирано обуки во 8 општини80. 
Од општините кои беа предмет на ревизија, само во општина Гевгелија  е 
спроведена обука за штабска работа на општинските штабови за заштита и 
спасување од Гевгелија, Богданци и Дојран на која присуствувале 28 лица.  
 

Една од причините поради која Центарот за обука на ДЗС не е формиран е 
недостиг на локација за изградба на истиот, а во тек се активности за 
надминување на состојбата. Имено, во рамките на Проект за изградба на 
Регионален центар за обука на Република Северна Македонија кој е 
финансиран од Програмата за хумано деминирање при Европската Команда 

                                                
78 Извор на информација - Годишни извештаи за работата на Секторот за превенција, планирање и 
развој 
79 член 122  од Законот за заштита и спасување 
80 Дебрца, Македонски брод, Прилеп, Чучер Сандево, Карпош, Гевгелија, Дојран и Богданци.  
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на вооружените сили на САД, се предвидува реконструкција на постоечки и 
изградба на нови објекти, а во подготовка е Стратегија за обука и Акциски 
план. За наведената состојба ДЗС ја има информирано и Владата81.   
 

3.2.4.2. Заради зголемување на координацијата, ефикасноста и навремената 
реакција на учесниците во СУК како и за успешно извршување на 
надлежностите од лицата кои извршуваат задачи во ЦУК во законот е 
предвидено дека треба да се формира Центар за обука82 во рамките на ЦУК. 
Утврдивме дека во тек се завршни активности за формирање на овој Центар, 
кој ќе биде интегрален дел од ЦУК во општина Куманово83. Оваа активност е 
резултат на соработката со Амбасадата на САД која започнува во 2018 година, 
а во 2021 година е склучен взаемен Договор за донација84, со кој е уредено дека 
се доделува донација за реновирање на зграда во Куманово во износ од 525 
илјади УСД. Овие активности согласно договорот треба да бидат завршени до 
месец јуни 2023 година.  

 

3.2.4.3. Со ревизијата извршивме анализа на документацијата и податоците за 
обученоста на вработените во ЈП „Национални шуми“  како и на 
пожарникарите во ТППЕ кои се дел од републичките и просторните сили за 
заштита и спасување. Врз основа на добиените одговори од прашалници и 
табеларни прегледи доставени до 30 подружници на ЈП „Национални шуми“ и 
во осум ТППЕ кои беа опфатени со ревизијата го утврдивме следното:  
- во периодот 2019 – 2021 година, од вкупно 28 подружници 85  во ЈП 

„Национални шуми“ кои одговорија на прашалникот, 19 подружници се 
изјасниле дека присуствувале на обуки на теми поврзани со справување со 
пожари, додека останатите 986 немале ниту една обука. Вкупниот број на 
вработени кои посетиле обука од наведените 19 подружници е над 300 
вработени; 

- пожарникарите од 6 ТППЕ се одговорија дека во периодот 2019 – 2021 
година, 102 пожарникари присуствувале на 10 обуки, 2 ТППЕ доставија 
информација дека не присуствувале на обука организирана од страна на 

                                                
81 Информација за „Иницијатива за доделување градежно земјиште во Скопје, со цел изградба на објект 
со намена Центар за обука за потребите на ДЗС.  
82 Член 29 од Законот за управување со кризи 
83 Информација од Нацрт записник од 103 та седница на Владата одржана на 31.08.2021 година; 
84 Договор за донација бр.03 -4115/1 од 19.11.2021 година.  
85 Испратени се прашалници до 30 подружници, а добиени се одговори од 28 подружници  
86 Подружници во  Крива Паланка, Кратово,  Виница, Струмица,  Прилеп, Свети Николе, Битола, Ресен, 
Струга. 
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друга институција, додека една ТППЕ се изјасни дека воопшто нема 
присуствувано на обука, но вработените самостојно организирале показни 
вежби во кругот на единицата. Во овој дел ревизијата смета за потребно да 
истакне дека се ограничени можностите на ТППЕ за изведување на 
редовни показни и вежбовни активности поради недостиг на соодветни 
просторни т.е. теренски услови за реализација на истото. Исклучок од оваа 
состојба е ТППЕ во Град Скопје, каде ревизијата утврди дека создадени се 
услови за теренски вежбовни активности (кула, полигон, сала за вежбање, 
игралиште, простории за одмор на пожарникарите и сл.). Во прилог се 
фотографии од терените каде пожарникарите во ТППЕ на Град Скопје ги 
извршуваат вежбовните активности:  

 
Слика бр.3 –Услови за теренски вежбовни активности во ТППЕ Град Скопје  

 
Недостатокот на наведените Центри за обука во рамките на ЦУК и ДЗС, 
преставува ограничувачки фактор за ефективно и ефикасно спроведување на 
обуки на припадниците на силите за заштита и спасување и учесниците во СУК. 
Од друга страна пак недостатокот на професионални обуки на вработените во 
ЈП „Национални шуми“  и пожарникарите во ТППЕ ја ограничуваат нивната 
професионална надградба и осознавањето на современи техники при гасењето 
на пожари особено на нововработените што влијае на ефикасното справување 
при гасење на пожарите на отворен простор.  
 

сала за вежбање кула игралиште
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3.2.5. Човечките ресурси се важен сегмент од системот за превенција и заштита од 
пожари на отворен простор за да истиот функционира ефективно и ефикасно.  
Резултатите од анализите на состојбата за организационата поставеност и 
човечките ресурси во институциите предмет на ревизија се прикажани во 
Прилог бр.2 од овој извештај. Со анализата на начинот на нивното 
функционирање констатиравме дека:  
- Согласно актите за систематизација на работни места во ЦУК формирани 

се два сектори во чии што рамки функционираат одделенија кои вршат 
прием на повици од граѓани и тоа соодветно: одделението за дежурен 
оперативен центар (ДОЦ) и крипто заштита чија што пополнетост е 50% и 
одделението за управување со повици кон Е-112 чијашто пополнетост е 71%. 
Вработените од двете одделенија имаат воспоставено 24 часовно 
дежурство. Во минатиот период  вработените кои своите работни задачи 
ги извршувале во смени и дежурство, не добивале надоместок како што е 
предвидено во законската регулатива 87 . Од тие причини, почнувајќи од 
2015 година, дел од вработените повеле судски спорови пред надлежните 
органи коишто завршиле во нивна корист. Со ревизијата констатиравме 
дека во периодот 2020 – 2021 година по овој основ ЦУК има реализирано 
расходи во износ од 8.953 илјади денари, кои се однесуваат на главен долг, 
камата и извршители. Наведената состојба ќе предизвика финансиски 
импликации и во натамошното работење на ЦУК. 

- Во рамките на ДЗС функционира Одделение за специјализирани услуги со 
воздухоплови чијашто пополнетост е 75% во однос на предвидените 
работни места, но истото е без раководител и заменик раководител на 
одделение. Одделението согласно актот за систематизација е пополнето со 
5 од  вкупно 7 предвидени работни места, но потребно е да истакнеме дека 
само 3 пилоти поседуваат лиценци за летање и можат да управуваат со 
воздухопловите. Во тек е обука за летање 88  на останатите пилоти, која 
треба да заврши на крајот на 2022 година. Просечната старост на пилотите 
во одделението е 55 години што претставува иден ризик за натамошно 
ефективно функционирање на одделението. На ефикасноста на 
работењето на одделението, дополнително влијае нерегулираниот 
начинот на ангажирање на воздухопловите. Надлежните лица 
информираа за подготвена драфт верзија на измени на Стандардните 

                                                
87 Член 106 од Законот за работните односи и член 17 од Општ колективен договор на јавниот сектор на 
РМ 
88 Обуката се изведува во Шпанија (3 фази) 
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оперативни процедури на ДЗС со кои ќе се регулира начинот на 
ангажирање на воздухопловите.  

- Од извршената анализа на доставените одговори од општините, 
ревизијата констатира дека од вкупно 9 општини опфатени со ревизијата 
кај 3 од нив во актите за систематизација нема предвидено работно место 
поврзано со извршување на работни задачи за превенција и справување со 
кризна состојба, како што е уредено со Законот за управување со кризи89. 
Наведените работни задачи во овие општини се извршуваат со дадени 
овластувања или назначени лица од страна на општините. Слична е 
состојбата во однос на вработени лица со надлежности согласно Законот 
за заштита и спасување каде е предвидена обврска за градоначалникот на 
општината за назначување одговорно лице или формирање одделение кое 
ќе извршува стручни работи од областа на заштита и спасување. И покрај 
законските одредби, дел од општините не располагаат со наведениот 
стручен кадар, што може да влијае на подготвеноста на општините во 
проценка на ризици од кризна состојба и извршување на стручни работи 
од областа заштита и спасување.  

- Во Секторот за инспекциски надзор во шумарството при ДИШЛ каде се 
предвидени  28 работни места инспектори, пополнети се 18 работни места 
односно пополнетоста е 64%. Работата на инспекторите е теренска, која 
опфаќа инспекциски надзор на активности на шумска површина. Имајќи 
во предвид дека при извршување на сечите предвидени во Годишните 
оперативни планови на ЈП „Национални шуми“, потребно е задолжително 
физичко присуство од инспектор, со наведените човечки капацитети 
инспекцискиот надзор е отежнат. При тоа, за да биде покриен целиот 
шумски терен, најчесто еден инспектор е ангажиран во повеќе градови, со 
што се намалува неговата ефективност и ефикасност при работа.  

- Чувањето на шумите во државна и во приватна сопственост се врши 
двостепено и тоа контролно-патролно и реонско90. Контролно-патролното 
чување го врши шумска полиција во состав на МЗШВ, додека реонското 
чување го врши шумочуварска служба во состав на ЈП „Национални 
шуми“ и другите субјекти кои стопанисуваат и управуваат со заштитените 
подрачја без оглед на нивната намена. Во Секторот за шумска полиција се 
вработени вкупно 370 лица, што претставува пополнетост од 73%. 

                                                
89 Член 9 од Закон за управување со кризи 
90 Член 81 од Закон за шумите 
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Една од обврските на шумочуварската служба е да контролира и презема 
превентивни мерки за заштита на шумите од пожари91. Увидот во актот за 
систематизација на ЈП „Национални шуми“ предвидува вкупно 250 
работни места за шумочувари, кои не се распределени поединечно по 
подружници. Од извршената анализа на организационата поставеност и 
анализата на одговорите од 28 - те подружници на ЈП „Национални 
шуми“ се утврди дека дел од подружниците се соочуваат со недоволен број 
на шумочувари, додека во една подружница според старосна структура и 
остварување на правото за пензионирање, следната година ќе остане без 
шумочувари. Пополнетоста на 
бројот на шумочувари е околу 70% и 
нивниот број варира помеѓу 
подружниците, а поради отсуство на 
критериуми за распределба, постои 
ризик во одредени подружници да 
има несоодветен број на 
шумочувари во зависност од 
потребите92.  

- Вкупниот број на предвидени 
пожарникари во сите ТППЕ 
изнесува 1.423, а пополнетиот број 
на овие работни места е 994 
пожарникари93.  
Со ревизијата утврдивме дека во 
законската регулатива не е утврден 
бројот на професионални 
пожарникари според следните  
критериуми 94 : големината на 
подрачјето кое го покрива ТППЕ, 

                                                
91 Член 8 од Правилник за вршење на работите на шумочуварската служба и формата и содржината на 
службена книга за бесправните дејствија и за утврдување на  фактичката состојба во шумочуварскиот 
реон, Службен весник бр.112 од 2015 година.  
92Забелешка: не е дефиниран потребен број на шумочувари по подружници за да може да се анализира 
отстапувањето.  
93 Извор на информација: Информација за потребите и План на активности  заради зголемување на 
ефикасноста на системот за заштита и спасување во справување со пожарите во претстојната сезона 
2022 година бр.02-756/1 од 23.03.2022 година изработена од ДЗС 
94 Член 6 став 2 од Законот за пожарникарството  

Слика бр.4 – Пожарникари кои го гасат 
пожарот во 2021 година 
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степенот на загрозеноста од пожари, видот на објектите што се 
заштитуваат, бројот и големината на противпожарните единици во 
правните лица и бројот и големината на доброволните противпожарни 
единици. Оваа состојба влијае при утврдување на потребниот број на  
пожарникари во општините, да не се земаат во  предвид сите законски 
критериуми за нивно определување.   

- Противпожарните единици имаат формациска организација, работниците 
имаат чинови95, кои се класифицирани во три категории. Во рамките на 
категориите предвидени се нивоа96. На следниот приказ претставени се 
формациските сили и категориите А, Б и В:  

 
 

Од анализата на добиената документација и извршените разговори со 
претставници на ТППЕ ревизијата заклучи дека поради наведената 
формациска организација и категоризација на пожарникарите, кај оние 
ТППЕ со мал број на вработени, формирани се само одделенија, поради што 

                                                
95 Правилник за формациите, чиновите како и обележјата на чиновите во противпожарните единици; 
96 Ниво А1-А3 (командант, заменик и помошник командант на бригада); А4 – А5 – командир и заменик 
командир на ТППЕ; Ниво Б1-Б2 (командир и заменик командир на чета); Б3- командир на вод, Б4 – 
командир на одделение. Ниво В1-В4 (пожарникари спасители – инструктор, водач на група, техничар и 
пожарникар спасител) 
 

• ОДДЕЛЕНИЕ - со 9 пожарникари (може да 
биде и со 7 пожарникари) 

• ВОД– тактичка единица составена со две 
или повеќе одделенија 

• ЧЕТА – тактичка единица составена од два 
или повеќе вода

• БРИГАДА – тактичка единица составена од 
две или повеќе чети. 

Формациски сили 

•КАТЕГОРИЈА А – Високо раководни 
пожарникари спасители

•КАТЕГОРИЈА Б – Раководни 
пожарникари спасители

•КАТЕГОРИЈА В – Професионални 
пожарникари спасители

Класификација на 
пожарникарите во 

три категории 
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во актите за систематизација не се пропишани сите нивоа од категоријата 
А и Б. Оваа состојба ја ограничува можноста за кариерно напредување на 
пожарникарите, ако се има во предвид дека законската одредба 97 
предвидува услов „вработениот да е распределен на ниво непосредно 
пониско од нивото на кое се унапредува‘‘.  

- Лицата кои раководат со акциите за гаснење на пожар се должни во рок од 
три месеци сметано од денот на стекнување со тоа својство да положат 
стручен испит за раководител на акција за гаснење на пожар и спасување 
на луѓе и имот98  согласно Програма за оспособување на раководител на 
акција за гаснење на пожари и спасување на луѓе и имот. Испитот се полага 
пред Комисија99 формирана од директорот на ДЗС. Комисијата во периодот 
предмет на ревизија не е формирана и не била активна. Од увидот во 
одговорите на 8 општини кои имаат формирано ТППЕ се заклучи дека само 
во 2 општини100 дел од пожарникарите имаат положено стручен испит за 
раководител на акција за гаснење на пожар и спасување на луѓе и имот. 
Оваа состојба може да влијае на соодветната стручна подготвеност на 
пожарникарите кои раководат со акциите за гаснење на пожар. 

- Пожарникарите на ТППЕ треба да се осигуруваат од ризик на смрт, 
повреда или инвалидност настанати при вршењето на работите 101 . Од 
анализата на добиените одговори и дополнителна документација од 
страна на 8 општини се заклучи дека 2 општини 102  немаат склучено 
договори за осигурување, што може неповолно да влијае на животот и 
здравјето на пожарникарите.  

 
Неповолната организациона пополнетост на централно и локално ниво, 
несоодветна распределба на вработените во шумочуварската служба, 
ограничувачките фактори за кариерно напредување на пожарникарите, 
потребата од нивно стручно оспособување и осигурување, негативно влијаат 
врз превенцијата од пожари на отворен простор, навремената и ефективна 
реакција за спречување на ширењето при настанат пожари, како и врз 

                                                
97 Член 11-к став 3 алинеја 5 од Закон за пожарникарството  
98 Член 12 од Закон за пожарникарството  
99 Комисија за полагање на стручен испит за раководител на акција за гаснење на пожар и спасување 
на лица и имот 
100 Општина Велес и Град Скопје  
101 Член 17 од Закон за пожарникарството 
102 Општина Велес и Куманово 
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мотивираноста и интересот за оваа професија за сегашните и идни генерации 
на пожарникари.  

 

3.2.6. Со увид во начинот на пресметка и исплата на платите на пожарникарите 
ревизијата ги констатира следните состојби: 

- Начинот на пресметка и исплата на 
платите на пожарникарите во 
ТППЕ  не се уредени во законската 
регулатива ниту пак во посебен 
колективен договор, поради што 
постојат разлики во начинот на 
пресметка на нивната плата, а со 
тоа и во начинот на вреднување на 
трудот на пожарникарите. Од 
анализата на одговорите на 
прашалниците доставени до 
општините и спроведените 
интервјуа во дел од ТППЕ кои беа 
предмет на ревизија се заклучи 
дека, пресметката и исплата на 
плата во вакви услови се врши на 
не воедначен начин, врз основа на 
поединечни правилници усвоени 
од страна на општинските совети. 

- Со законската регулатива 
предвидено е дека поради видот и 
природата на работата што ја 
извршуваат професионалните пожарникари во ТППЕ, износот на 
нивната плата се зголемува за 20% во однос на платата на другите 
вработени со соодветна стручна подготовка за работни места во 
општинската администрација. При тоа, не е прецизно наведено видот на 
стручна подготовка која служи за пресметка на зголемувањето на 
платите. Поради воочени недоследности во почитување на наведената 
законска одредба, дел од пожарникарите започнале судски постапки 
пред надлежните судови, при што завршените постапки се со пресуди во 
корист на тужителите т.е. пожарникарите. Од анализата на добиената 
документација, во периодот 2017 до 2022 година од општинските буџети 
на име главен долг, судски и адвокатски трошоци исплатени се 147.576 

Слика бр.5 – Пожарникари кои го гасат 
пожарот во 2021 година 
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илјади денари. Во Прилог бр.3 детално се прикажани исплатените 
трошоци од општините предмет на ревизија по овој основ.  

 

Горенаведената состојба влијае на нееднаков пристап во пресметка на платите 
на пожарникарите и ефикасното функционирање на ТППЕ, како и врз 
мотивираноста на пожарникарите во извршувањето на своите професионални 
работни задачи коишто во најголем број од случаите се животно загрозувачки.  
Во изминатиот период во рамките на МО формирана е Меѓуресорска работна 
група со цел подготовка и изработка на Предлог закон за изменување и 
дополнување на Законот за пожарникарство и изнаоѓање на решенија за 
надминување на проблемите во однос на платите и надоместоците на плати на 
пожарникарите односно нивно усогласување на целата територија на земјата103. 
Според доставената документација последниот состанок којшто го има одржано 
оваа работна група е во мај 2021 година104 што упатува на тоа дека состојбата 
останува непроменета и создава ризик кај општините да се исплаќаат и 
понатаму значителни износи на средства по основ на судски пресуди во корист 
на пожарникарите.   
Дел од овие состојби се нотирани во повеќе извештаи издадени од Државен 
завод за ревизија. 
 

3.2.7. Од анализите на податоците и документацијата за техничка опрема и средства 
за гасење на пожар со кои располагаат институциите, предмет на ревизија 
констатиравме дека ТППЕ, ЈП „Национални шуми“, ДИШЛ и ДЗС се соочуваат со 
недостиг на ресурси. Со ревизијата ги констатиравме следите состојби:  

- Директорот на ДЗС во 2004 година има донесено Правилник 105  со кој се 
пропишани  правилата за минималните критериуми за сместување, техничка 
опрема и средства за гасење на пожари со кои треба да располагаат ТППЕ. Со 
цел да се утврдиме дали ТППЕ располагаат со доволна и соодветна опрема, 
извршивме увид во нивната документација, при што се соочивме со 

                                                
103  Решение за формирање на меѓуресорска работна група за изработка на Предлог закон за 
изменување и дополнување на Законот за пожарникарство бр.02-1419/1 од 04.03.2021 година; Решение 
за изменување и дополнување на Решение за формирање на меѓуресорска работна група за изработка 
на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пожарникарство бр.02-5175/1 од 
21.07.2022 година   
104 Записник за одржан работен состанок на Меѓуресорската работна група бр.03-1419/2 од 31.03.2021 
година и бр.03-1419/3 од 19.05.2021 година   
105Правилникот за правилата за вршење на службата, како и минималните критериуми за сместување, 
техничката опрема и средствата за гаснење на пожари со кои треба да располагаат противпожарните 
единици 
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тешкотија при споредување и усогласување на називите на опремата од 
евиденцијата на општините со истите кои се наведени во Правилникот. 
Поради наведената неусогласеност, не обезбедивме уверување за тоа дека 
ТППЕ располагаат со соодветна минимална техничка опрема и резерви на 
средства за гаснење на пожар. 

- Добиените одговори од 8 ТППЕ, кои беа опфатени со ревизијата, укажуваат 
дека тие располагаат со вкупно 104 возила за гасење пожари кои поради 
старосната структура не обезбедуваат брза реакција, сигурни и безбедни 
услови за гасење на пожари на отворен простор. Истовремено тие не 
располагаат со современа опрема и средства кои што би придонеле за 
навремено намалување на ширењето на пожари и нивно ефективно 
сузбивање. Од анализата на состојбите на возниот парк се заклучи дека 
нивната просечната старост е над 24 години, додека најстарото возило датира 
од 1966 година, со што се доведува во прашање општата функционалноста на 
ТППЕ. Истовремено, технолошкиот развој во областа води кон понуда и 
употреба на технички современа опрема и средства кои се присутни на 
пазарот, но мал е  бројот на случаи во кои истата се користи и кај нас. 

- Од добиените одговори на прашалниците од 29 подружници на ЈП 
„Национални шуми“, ревизијата утврди дека дел од подружниците не 
располагаат со сопствено возило за гасење на пожари, додека пак во некои од 
нив возилата се постари од 20 години со што се доведува во прашање нивната 
техничка исправност. Најстарото возило во претпријатието датира од 1980 
година. Оваа состојба не е во согласност со Правилникот за посебните мерки 
за заштита на шумите од пожари 106 , каде за правните субјекти што 
стопанисуваат со шумите, односно подружниците во склоп на истите е 
предвидено оние кои имаат до 100 вработени да располагаат со минимум 2 
теренски возила и најмалку едно специјално теренско возило за гаснење на 
пожари (со погон 4x4). Истакнуваме дека добиената информација од ЈП 
„Национални шуми“ за бројот на теренски и специјални теренски возила кои 
се користат за гасење пожари во текот на ревизијата, повеќепати беше 
променет, така што постои разлика во бројот на возила од поединечните 
евиденции на подружниците (51 возило) и  дирекцијата на ЈП „Национални 
шуми“ збирно (129 возила). 

                                                
106 Член 10 од Правилникот за посебните мерки за заштита на шумите од пожари - Службен весник на 
РМ бр.82/2015 и 27/2018 
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- ЈП во периодот по големите пожари во 2021 година, ја информирало Владата 
за претрпената штета и неповолната состојба во која се наоѓа претпријатието, 
во која меѓу другото е наведена потребата од набавка на специјални возила – 
теренски цистерни за брза интервенција. Оваа набавка била предвидена како 
проектна активност и во Стратегијата за развој на заштитата на шумите од 
пожари, фитопатолошки и ентомолошки појави и истата требало да се 
реализира во соработка со МЖСПП, но до периодот на завршување на 
ревизијата набавката не е реализирана.  

         
- ДЗС располага со три воздухоплови (авиони) за гасење на пожари од типот  Ер 

Трактор АТ 802А Фајр Бос, но не поседува соодветен хангар за нивно чување, 
односно истите се чуваат на отворено на платформа на Аеродром Петровец, 
што негативно влијае на нивните перформанси. Оваа состојба е констатирана 
и од овластениот државен ревизор во 2018 година и истата до сега е 
непроменета. Исто така, ДЗС има обврска редовно да врши сервисирање и 
поправки на воздухопловите. На ревизијата и беа доставени склучените 
договори по спроведена јавна набавка за сервисирање и поправки на 
воздухопловите во 2019 и 2021 година107 , при што утврдивме дека во 2020 
година не бил склучен договор за сервисирање и поправки. Во 2022 година во 

                                                
107 Договори бр. 05-1984/6 од 24.09.2019 година; 05-1793/39 од 21.10.2021 година. 
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функционална состојба се 2 (два) авиони на ДЗС, а во тек е сервис и на третиот 
авион согласно склучен договор за јавна набавка во 2022 година. 

- За периодот од 2019 до 2021 година со ревизијата утврдивме дека дел од 
институциите имаат добиено и распределено за натамошно користење  
меѓународна помош и донации во техничка опрема кои подетално се 
прикажани во Прилог бр.4 кои се дел од ревизорскиот извештај.  

 

Состојбата со недостатокот од соодветна техничка опрема и средства за гасење 
на пожари покажуваа дека не се создадени услови за подготвителни мерки за 
заштита од пожари.  

3.2.8. Со најголем дел од шумите во државна сопственост управува ЈП „Национални 
шуми" кое преку своите 30 подружници е распространето на целата територија 
на државата и стопанисува со околу 90% од површините под шума 108 . 
Стопанисувањето со шумите опфаќа „одгледување, заштита и користење на 
шумите, обнова, нега, подигнување на нови шуми, користење на шуми и 
шумско земјиште, како и други активности за одржување и унапредување на 
функциите на шумите“ 109 . Од особена важност за ефикасно управување и 
стопанисување со шумите се шумските патишта и шумската инфраструктура, 
меѓу другото за обезбедување на пристап до шумите при справувањето со 
шумските пожари.  

Во Законот за шумите 110  предвидено е планирањето на шумските патишта 
детално да се разработи во посебните планови и програми за стопанисување 
со шумите кои ги донесуваат корисниците, а нивната изградба се врши врз 
основа на проектна документација. Формата и содржината на проектната 
документација треба да ја пропише министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство во рок од две години од влегување во сила на Законот за 
шумите, односно до јуни 2011 година.  

Согласно добиените податоци111 од ЈП „Национални шуми“ утврдивме дека во 
периодот од 2019 година заклучно со јуни 2022 година нема целосна 

                                                
108 Извор на информација: https://www.mkdsumi.com.mk 
109 Член 7 од Закон за шумите 
110 Член 74 од Закон за шумите 
111 Програма за работа на „ЈП Национални шуми “ за 2019 година број 12-1066/1  од 21.12.2018  година и 
измена  и дополнување на програмата број 02-61/4 од 07.02.2019 година, Програма за работа на „ЈП 
Национални шуми “ за 2020 година број 12-979/1 од 03.12.2019 година  и измена  и дополнување на 
програмата број 02-36/2 од 16.04.2020 година, Програма за работа на „ЈП Национални шуми “ за 2021 
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реализација на  планираните активности за изградба на шумски патишта. 
Динамиката на планирање и изградба на шумски патишта по години е 
прикажана во следниот графикон:  

 Графикон бр.1

 

Од планирана изградба на 1.000 km шумски пат реализирана е изградба на 
патишта во вкупна должина од 500 km. Во овој период потрошени се вкупно 
264.009 илјади денари за изградба, реконструкција и прочистување на шумски 
патишта. 

Планираната и реализираната реконструкција на шумски патишта по години                                                                                                                              
е прикажана во следниот Графикон бр. 2: 

Графикон бр.2

 

                                                
година број 12-796/1 од 14.12.2020 година, Годишен извештај за работењето на „ЈП Национални шуми “ за 
2019 година број 12-277/1 од 28.04.2020 година, Годишен извештај за работењето на „ЈП Национални 
шуми “ за 2020 година број 02-282/1 од 20.04.2021 година, Годишен извештај за работењето на „ЈП 
Национални шуми “ за 2021 година број 12-358/1 од 19.05.2022 година, Преглед  на планирани и 
изградени, реконструирани  и прочистени шумски патишта во период од 2019- јуни 2022 година 
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Во истиот период претпријатието извршило реконструкција на шумски 
патишта во вкупна должина од 1.035 km, што претставува реализација од 73% 
од планираните 1.425 km. 

Состојбата на планирано и реализирано прочистување на постоечка патна 
мрежа по години е прикажано во Графикон бр.3: 

Графикон бр.3

 

Од планираното прочистување на постоечка патна мрежа во вкупна должина 
од  5.704 km, јавното претпријатие  извршило расчистување на шумски патишта 
во вкупна должина од 5.649 km, што претставува реализација од  99% од  вкупно 
планираните прочистувања.  

Од извршената анализа на законските и подзаконските акти и добиените 
одговори од подружниците на ЈП „Национални шуми“ 112  утврдивме дека 
изградбата на шумските патишта не се врши врз основа на проектна 
документација од причина што од страна на МЗШВ не е донесен акт со кој се 
пропишува формата и содржината на образецот за проектната документација, 
како и поради недостиг на финансиски средства потребни за изработка на 
истата. Изградбата на шумските патишта се врши врз основа на утврдените 
потреби за нивна изградба дефинирани во посебните планови за 
стопанисување со шумите донесени за секоја шумско стопанска единица 113 . 
Согласно добиените одговори потребата за реконструкција и расчистување на 

                                                
112  Испратени се прашалници до  сите подружници на ЈП „Национални шуми“ при што добиени се 
повратни одговори од 28 подружници, а 2 подружници немаат доставено одговор на истиот.  
113 Согласно добиените податоци ЈП „Национални Шуми“ има 158 шумско стопански единици во рамки 
на  30-те подружници. 
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шумските патишта се утврдува  врз основа на редовно следење на состојбата 
на шумските патишта преку теренски контроли кои се вршат од страна на 
вработените во текот на целата година. ЈП „Национални шуми‘‘ изградбата, 
реконструкцијата и прочистувањето на шумските патишта ја врши со 
сопствена механизација и ангажирање на лица од редот на своите вработени.  

Изградбата на шумски патишта без претходно изготвена  проектна 
документација, меѓу другото создава ризик од несоодветни процени за 
местоположбата на патиштата низ шумите, а со тоа оневозможување на 
пристап во случај на пожар на отворен простор и загрозување на животот и 
здравјето на лицата вклучени во гасење на пожарите.  

3.2.9. Согласно Законот за шумите114 и Правилникот за посебните мерки за заштита 
на шумите од пожари115 корисниците на шумите имаат обврска да преземаат 
посебни мерки за заштита од пожари како правење просеки во шума, подигање 
на појаси од лисјарски видови дрвја во иглолисни шуми, поставување 
набљудувачници, организирање на набљудувачка, известувачка, 
противпожарна служба и слично.   

Во однос на преземањето на мерки за заштита од пожари добиени се одговори 
од подружниците на ЈП „Национални Шуми“ дека преземаат мерки на 
набљудување на шумата од локации од кои има најдобар преглед на теренот 
т.н. осматрачки места. Овие локации кои се користат за набљудување се 
утврдени во посебните планови на секоја шумско стопанска единица.  

Во однос на спроведување на мерката правење на противпожарни просеки, 
како една од видовите мерки за заштита од пожари, од ЈП „Национални Шуми“ 
добиени се информации дека оваа мерка се врши по потреба врз основа на 
процена од стручните лица вработени во претпријатието и инспекторите на 
ДИШЛ. Мерката на правење  на противпожарни просеки подразбира сечење на 
етат116   од кој се остварува вонреден приход, кој треба да биде потврден од  
страна на ДИШЛ. Настанатите промени од преземање на оваа мерка  треба 
соодветно да се инкорпорираат во посебните планови за стопанисување со 

                                                
114 Член 56 од Законот за шумите 
115 Службен весник на РМ број 82/15 
116 Етат е планирано количество дрвна маса за користење според посебните планови за стопанисување 
со шумите 
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шумите кои ги донесува јавното претпријатие за секоја шумско стопанска 
единица поединечно117.  

Ревизијата истакнува дека наведените активности за начинот на 
спроведување на мерката правење на просеки е спомната, но не е уредена во 
Законот за шумите и Правилникот за посебните мерки за заштита на шумите 
од пожари во делот на потребна документација, временска динамика, 
вклучени институции, начин на спроведување и сл. Според мислењето на 
стручните лица во дел од општините посочено е дека нередовното и 
ненавременото правење на просеки е една од причините за ширење на 
пожарите и ограничување во нивното локализирање. Со анализата на 
податоците во годишните извештаи на ЈП „Национални шуми‘‘ за периодот од 
2019 до 2020 година утврдивме дека не се реализирани трошоци за правење на 
противпожарни просеки. Исто така, согласно добиените податоци од ДИШЛ 
досега не е  извршен надзор  во делот на правење противпожарни просеки во 
шума како една од предвидените мерки за заштита на шумите од пожари 
согласно Законот за шумите118. Наведените состојби влијаат на ефективно и 
ефикасно преземање на активности и мерки за превенција и заштита од 
пожари.  

 

3.2.10. Со извршениот увид во документацијата за начинот на финансирање на 
дејноста преку институциите кои беа опфатени со ревизијата ги 
констатиравме следните состојби: 

 

3.2.10.1. Според законската регулатива119, ДЗС остварува приход во висина од 12% од 
наплатените премии за осигурување на имот од пожари, при што по тој 
основ во периодот од 2019 до 2021 година евидентиран е приход во износ од 

                                                
117 Посебен план за стопанисување со шумите е документ кој се донесува  од страна на корисникот  на 
шумата за секоја шумско стопанска единица поединечно и истиот е со важност од 10 години. Согласно 
добиените податоци ЈП „Национални шуми“ има 158 шумско стопански единици и  планови за 
стопанисување со шумите (шумско стопански основи). Планот за стопанисување со шумите содржи 
податоци за: името на шумско стопанската единица, местоположбата, границите, површината на 
шумите и на необраснатото земјиште во границите на шумско стопанската единица  како и податоци 
за други површини кои се непосредно врзани за стопанисувањето со шумите (шумски патишта, 
расадници, просеки и сл.), сопственоста, податоци за природни услови (релјеф, височина и сл), 
месторастењето, шумските заедници, состојбата на шумата, вредноста на шумите, стопанисување со 
шумите во минатото, целите на идното стопанисување, планирани сечи и прираст, шумски карти, 
мерките и задачите за користење, одгледување и заштита и економско финансиските резултати. 
118 член 56 од Законот за шумите 
119 Член 49 од Закон за пожарникарството 
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77.232 илјади денари. ДЗС во текот на своето работење нема остварено 
соработка со Агенција за супервизија на осигурувањето за усогласување на 
остварениот приход, поради што постои ризик од нецелосна наплата на 
приходот по овој основ.   
Наменското користење на овие приходи е законски регулирано, но истото е 
непрецизно и нејасно дефинирано во делот на процентуалната распределба. 
Имено, во Законот за пожарникарството 120  предвидено е дека 60% од 
наведениот приход се наменети за набавка на противпожарна опрема и 
средства за гасење на пожари за ТППЕ и за потребите на авионите за 
гаснење на пожари 121 , додека 40% од приходот е наменет за набавка на 
противпожарна опрема и средства за гаснење на пожарите за потребите на 
ТППЕ и за плаќање на акциза и ДДВ за нафта и нафтени деривати кои се 
користат во случај на природни непогоди. Во истиот закон122 предвидено е 
дека Противпожарниот сојуз на Република Северна Македонија, исто така 
се финансира од овие средства, во висина од 10%. Оваа нелогичност на 
прикажаните проценти (110%) во законската регулатива дава можност, 
распределбата на средства да се врши според сопствена субјективна 
процена.  
Во пракса, вкупниот остварен приход од наплатените премии за 
осигурување на имот од пожари прво се распределува за потребите на  
Противпожарниот сојуз на Република Северна Македонија во висина од 10%, 
а останатите средства се делат за другите две намени.  

 

3.2.10.2. За одобрување на набавка на противпожарна опрема и средства за гаснење 
на пожари за ТППЕ, наведена во точка 3.2.10.1., ДЗС има формирано 
Комисија од пет члена, која е составена од претставници од ДЗС, ЗЕЛС и МФ. 
Оваа комисија согласно законот 123  има задача врз основа на јасни и 
транспарентни критериуми да ги утврди потребите и приоритетите за 
набавка на противпожарна опрема и средства за гасење на пожари за ТППЕ, 
да го следи извршувањето на постапката за набавка и до ДЗС да поднесе 
предлог за распределба на противпожарна опрема и средствата за гаснење 
на пожари по општините.  
Од страна на ревизијата беше извршена анализа на спроведените набавки 
на стоки и одлуки за распоредување на набавената опрема во период 2019 – 

                                                
120 Член 50 од Закон за пожарникарството 
121 за сервисирање, годишен преглед, осигурување, набавка на резервни делови, гориво и други потреби 
122 Член 52 од Закон за пожарникарството 
123 Член 50 од Закон за пожарникарството 
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2021 година и констатиравме дека 76% од приходот остварен од наплатените 
премии за осигурување на имот од пожари или 58.699 илјади денари се 
потрошени за набавка на опрема за различни потреби. При тоа, набавена е 
противпожарна опрема во износ од 9.000 денари, што претставува 15% од 
вредноста на вкупно набавената опрема, додека поголем дел од средствата 
се потрошени за набавка на опрема за справување со други катастрофи 
(поплави, земјотреси и сообраќајни несреќи, рушевини и сл.), што влијае на 
недоволна опременост на ТППЕ. Во Прилог бр.5 прикажани се стоките и 
услугите кои се набавени од страна на ДЗС, а се наменети за 
функционирање на ТППЕ.  Истовремено, поради отсуство на пишани 
критериуми не се обезбедени услови за објективно донесување одлуки од 
страна на Комисијата, што  може да влијае на правична распределба на 
опремата по општини. 
 

3.2.10.3. Согласно Законот за пожарникарството 124 , 2% од наплатените премии за 
осигурување на моторните возила (каско) и осигурување од одговорност од 
употреба на моторните возила се приход на буџетот на општината и се 
уплатуваат еднаш месечно на нивната сметка од осигурителните компании. 
Со извршената анализа на прашалниците доставени до општините кои беа 
предмет на ревизија, констатиравме дека општините остваруваат приход по 
овој основ, но не вршат усогласување со осигурителните компании за 
потврдување на износот којшто треба да се уплати од нивна страна, поради 
што општините не се во можност да ја потврдат целосноста на овој приход.  
Вкупно остварениот приход по овој основ кај општините предмет на 
ревизија во периодот 2017 – 2021 година изнесува 215.693 илјади денари. Во 
Прилог бр.6 прикажани се податоци за остварените приходи по наведениот 
основ во периодот од 2017 до 2021 година кај општините кои беа предмет на 
ревизија.  
 

3.2.10.4. Со одредбите од Законот за пожарникарството125 предвидено е општините 
кои немаат формирано ТППЕ, задолжително да учествуваат во 
финансирањето на ТППЕ која го покрива нејзиното подрачје. За 
определување на висината на наведениот паричен износ општините меѓу 
себе треба да склучуваат договор. Во закон126 е предвидено дека приходот 

                                                
124 Член 49 од Закон за пожарникарството 
125 Членовите 5 и 51 од Закон за пожарникарството 
126 член 51 од Закон за пожарникарството 
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којшто го остваруваат овие општини127 треба да биде наменет за учество во 
финансирање на противпожарната единица која го покрива нејзиното 
подрачје во висина сразмерно на бројот на жителите на таа општина. Со 
ревизијата утврдивме дека во општините кои беа предмет на ревизија, не се 
постапува согласно законските одредби, односно оние општини кои немаат 
формирано ТППЕ 128  истовремено немаат склучени договори со друга 
општина и не учествуваат во финансирањето на ТППЕ која го покриваат 
нивното подрачје во случај на пожар и покрај тоа што остваруваат приходи 
во висина од 2% од наплатените премии за осигурување на моторните возила 
(каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила. 
Овие  состојби негативно  влијае на начинот на ефикасното финансирање на 
ТППЕ и нивната ефективност во случај на гасење на пожари.  
 

3.2.10.5. Со стапување на сила на Законот за пожарникарството во 2017 година, ТППЕ  
се децентрализираат и од МВР преминуваат во надлежност на општините, 
со што дел од финансиски средства за плати и надоместоци продолжуваат 
да се обезбедуваат од буџетот на МВР, а од 2019 година, со Одлука на Влада 
овие средства се трансферираат преку сметка на МО 129 . Износот на 
дотациите е определен врз основа на бројот на пожарникари во моментот на 
преземање на оваа надлежност од страна на општините во 2005 година130. 
Овој износ, со остварување на правото на пензионирање на пожарникарите 
кои биле преземени во тој период, постојано се намалува. Согласно 
законските обврски131 уредено е дека општината за секое ангажирање на 
дополнителен број на пожарникари над постојниот (по денот на влегување 
во сила на Законот за пожарникарство) е должна да обезбеди средства за 
плати на пожарникарите од сопствениот буџет. Оваа законска одредба за 
општините кои остваруваат помали приходи претставува ограничувачки 
фактор при ангажирање на пожарникари и може неповолно да влијае во 

                                                
127  од 2% од наплатените премии за осигурување на моторните возила (каско) и осигурување од 
одговорност од употреба на моторните возила 
128  Пехчево, Македонска Каменица, општините Петровец, Илинден, Арачиново, Чучер – Сандево, 
Сопиште, Студеничани, Зелениково, Богданци, Дојран, Зрновци, Чешиново, Липково, Старо 
Нагоричане, Градско и Чашка 
129 Извор на информација: Информација за состојбата со платите и надоместоци на плати како и други 
проблеми со кои се соочуваат припадниците на ТППЕ во Република Северна Македонија бр.01-4456/1 
од 22.07.2019 година 
130  Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати, додатоци од плати и 
надоместоци за вработените во ТППЕ за 2006 година, Службен Весник бр.54/2006  
131 Член 6 став 6 од Законот за пожарникарство  
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случај на потреба од брз одговор и навремено спречување на ширење на 
пожарите на отворен простор132. 

 

3.2.10.6. Субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост (ЈП 
„Национални шуми“) треба да издвојуваат средства за проста репродукција  
во висина од 10% од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во 
шума133 и истите да ги прикажуваат на нивна посебна сметка. Од увидот во 
деловните книги на ЈП „Национални шуми“ утврдивме дека во периодот од 
2019 до 2021 година, претпријатието не издвојува средства за проста 
репродукција на посебна сметка, додека истите сметководствено се 
евидентираат на редовната сметка како резервирања за трошоци за 
обновување на природните богатства. На крајот на 2021 година 
евидентирани се 225.064 илјади денари што претставува износ на 
акумулирани средства од претходни години. Со увидот во Годишните 
извештаи на ЈП „Национални шуми“ за периодот 2019 – 2021 година, 
утврдивме дека во прегледите за реализирани средства за проста 
репродукција секоја година, околу 2%  се издвојуваат за заштита на шумите 
од пожари, а помал процент се издвојува за гасење на пожари.  
 

Проширена репродукција на шумите , меѓу другите активности ја опфаќа 
превентивната заштита на шумите, изградба на инфраструктурни објекти 
во шума, техничко опремување и друго134. Средствата за овие активности се 
обезбедуваат од: субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна 
сопственост и сопствениците на шуми во приватна сопственост  во висина 
од 3% од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат, правните 
субјекти што вршат промет на дрво во висина од 3% од вредноста на 
продаденото дрво и Буџетот на Република Северна Македонија. Корисници 
на средствата на проширената репродукција на шумите се субјектите кои 
стопанисуваат со шумите во државна сопственост и сопствениците на шуми 
во приватна сопственост сразмерно на уплатените средства. Според 
добиените податоци, утврдивме дека средствата за проширена 
репродукција кои ги остварува  ЈП „Национални шуми“ не ги уплаќа редовно 
во Буџетот на Република Северна Македонија, поради што на крајот на 2021 

                                                
132 Забелешка: од добиените одговори на прашалниците од општините Велес и Валандово немаат нови 
вработувања се изјаснија дека блок дотацијата за овој период ги задоволува потребите за плата на 
пожарникарите. 
133 Член 94 од Закон за шумите  
134 Член 95 од Закон за шумите 
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година јавното претпријатие има евидентирани обврски во вкупен износ од 
378.953 илјади денари.  
За наменското трошење на средствата, Владата секоја година носи 
Програма за проширена репродукција на шумите 135 . Со оваа Програма 
согласно Буџетот на Република Северна Македонија 136, се утврдува износот 
и начинот на користење на средствата. Иако, ЈП „Национални шуми“ не ги 
уплаќа овие средства во Буџетот на Република Северна Македонија, сепак 
се јавува како корисник на средства на оваа програма, за што секоја година 
со МЗШВ се склучуваат договори.  Врз основа на извршениот увид во 
донесените Програми137 за периодот 2019 – 2021 година констатиравме дека 
за ЈП „Национални шуми“ предвидени се средства во износ од   41.875 илјади 
денари за различни намени. 
Нередовната уплата на средствата за проширена репродукција во Буџетот 
на Република Северна Македонија има влијание врз определување на 
висина на средства за Годишната програма за проширена репродукција, од 
што зависи реализацијата на активностите кои се однесуваат на 
пошумување, отстранување на последиците од шумски пожари на 
површина, нега на шумски култури, превентивна заштита на шумите и 
шумските култури, подигнување на јавната свест за управувањето со 
пожари на отворен простор и други намени предвидени во законот138. 
Горенаведените состојби од страна на Државниот завод за ревизија се 
констатирани и во претходно спроведена ревизија на успешност на тема: 
„Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита на шумите во РМ“ во 
2018 година.   
 

3.2.11. МЗШВ е надлежно да донесе програма на мерки и активности за собирање на 
податоци за оштетеноста на шумите и да воспостави регистар на оштетеноста 
на шумите за период од две години139. Оваа програма се носи со цел да се 
спроведе интензивен и траен мониторинг над шумските екосистеми, имајќи 
ја во предвид штетата предизвикана од атмосферските влијанија и други 

                                                
135 Член 96 од Закон за шумите 
136  раздел 14001 – МЗШВ, Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 – шумарство, ставка 485 – 
Вложувања и нефинансиски средства 
137 Програма за проширена репродукција на шумите за 2019 година, Сл. весник на Република Северна 
Македонија бр. 15 од 23.01.2019 година, Програма за проширена репродукција на шумите за 2020 година, 
Сл. весник бр.237 од 15.11.2019 година, Програма за проширена репродукција на шумите за 2021 година 
бр. 14/2021, 31/2021 и 180/2021 година.  
138 Член 96 од Закон за шумите 
139 Член 79  од Закон за шумите 
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природни непогоди кои влијаат на промената на состојбата на шумите и 
шумското земјиште. Програмата треба да ја изготви и спроведе 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Шумарски факултет – Скопје, 
по претходно склучен договор со МЗШВ.  За изработка и спроведување на 
горенаведената програма  министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на шумарството треба да го пропише 
начинот на собирање на податоци за оштетеноста на шумите, формата, 
содржината и начинот на водењето на регистарот на оштетеноста на шумите, 
како и начинот на користење на податоците. Од извршените разговори со 
одговорните лица во МЗШВ се утврди дека не е пропишан наведениот  
подзаконски акт и не е донесена програма на мерки и активности за собирање 
на податоци за оштетеноста на шумите. Дополнителна причина поради која 
не е донесена програмата претставува не пропишаниот начин на 
финансирање на истата во законската регулатива. Отсуството на оваа 
програма меѓу другото влијае врз креирање на превентивни мерки за заштита 
на шумите како и следење и анализа на состојбата на шумските екосистеми и 
обновувањето на шумите по природните непогоди.  
 

Сопствениците и корисниците на шуми, исто така имаат обврска за санирање 
на обесшумени површини 140 . Тие се должни да извршат пошумување на 
пожаришта, површини на кои не успеала природната обнова и 
пошумувањето во рок кој не може да биде подолг од две години.  
Управување со опожарена површина согласно закон ги опфаќа следните  
активности  за санација141:   
- сечење на опожарените дрвја на пожариштето и нивно отстранување и  
- пошумување на опожарена површина, одгледување и заштита на 

садниците, 
кои ги преземаат субјектите кои управуваат со шумите во наредните две 
години по гаснењето на пожарот.  
Пожарите кои се случија во 2021 година во источниот дел на Република 
Северна Македонија предизвикаа огромна штета врз животната средина 
којашто не може да се надомести во следните 50 и повеќе години.  Имајќи ги 
во предвид последиците од пожарите со ревизијата констатиравме дека 
активностите за санација на опожарената површина се одвиваат со бавен 
интензитет или не се отпочнати. Оваа состојба ја има констатирано и ДИШЛ 
којшто преку  Информација за опожарени површини на териториите на 

                                                
140 Член 22 од Закон за шумите 
141 Член 12 од Закон за шумите 
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општините Делчево, Пехчево и Берово од настаната шумски пожар во 2021 
година142  доставена до Влада ги има дадено следните заклучоци:  
- Не се отпочнати активности за 

санирање на опожарените површини 
во периодот од август 2021 година 
заклучно со мај 2022 година; 

- Поради непочитување на управните 
акти издадени од ДИШЛ од страна на 
ЈП „Национални шуми‘‘ и не вршење на 
санација на опожарените површини 
дрвната маса е нападната од 
подкорници, габи, поради што  
опожарените стебла почнале да гнијат 
и стеблата да се кршат. Доколку не се 
преземат мерки и итни активности за 
санирање на опожарените површини 
во зимскиот период како резултат на 
изгниени опожарени стебла според 
мислењето на инспекторатот ќе се 
појави масовно кршење на стеблата, а 
со тоа и нова опасност за појава на 
пожар и ризик од голема штета. 

 

До периодот на вршење на ревизијата, добиено е известување дека 
наведената Информација е разгледана од страна на Владата143 и со истата е 
задолжено ЈП „Национални шуми“ во рок од 15 дена да подготви акциски план 
со конкретни мерки и рокови за реализација на препораките дадени од 
ДИШЛ. ЈП „Национални шуми“ има доставено одговор по препораките со кој 
меѓу другото ја известува Владата дека се склучени договори за чистење на 
опожарена дрвна маса од 130.000 m3  на површина од 809 hа. 
 

Утврдените состојби за ненавремено преземени мерки за санација на 
опожарените површини неповолно влијае врз заштитата на животната 
средина, предизвикува штета на шумите и нивните екосистеми, ерозивни 
појави, неповолно влијае на климатските промени,  а уништената дрвна маса 

                                                
142 Информација бр.02-162/1 од 23.05.2022 година.  
143 Извадок од нацрт записник на 79-та седница на Владата одржана на 6-ти септември 2022 година 

Слика бр.6 – Опожарена површина 
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станува неупотреблива и претставува дополнителна материјална штета за ЈП 
„Национални шуми“.  
 

3.3. Надзор и известување  
 

Специфично прашање : Дали се врши ефективен надзор и дали институциите 
навремено и точно известуваат за активностите од своето работење? 
 

3.3.1. Во Законот за шумите 144  меѓу другото предвидена е обврска за МЗШВ да 
воспостави и води Единствен информативен систем и регистар за шумските 
пожари чија цел е подобрување на мониторингот над шумските пожари и 
систематизирано прибирање на податоците за нивниот вид и големина, 
употребени ресурси за гаснење и предизвикани штети. Начинот и условите за 
водење на регистарот на шумските пожари  се пропишани во Правилник145  

донесен од  страна на МЗШВ  во 2015 година. Согласно донесениот правилник 
податоците за шумски пожари се водат во Македонски информативен систем 
за шумски пожари  (МКФФИС) и истите се внесуваат од страна на  субјектите 
кои стопанисуваат со шумите најдоцна во рок од осум дена од денот на 
гаснење на пожарот. Проверка на внесот на податоци во овој систем согласно 
правилникот врши ДИШЛ.  

Во пракса МКФФИС е воспоставен и функционира во рамки на ЦУК наместо 
во МЗШВ . Согласно добиените податоци од ЦУК  во периодот на вршење на 
ревизијата пристап до овој систем имаат 503 корисници146. Дел од МКФФИС 
системот е јавно достапен со што е овозможено граѓаните да се стекнат со 
основни информации за состојбите со шумските пожари во Република 
Северна Македонија. Овој систем содржи повеќе алатки за мониторинг и 
процена на ризикот од шумски пожари и тоа за:  
- предвидување на опасност од шумски пожари содржи карта на жаришта 

и карта на историјат на шумски пожари,  
- следење на изложеноста на шумската вегетација развиена е вегетациска 

карата и карта на вредност на шумите,  
- следење на ранливост на шумите за што воведена е карта на сувост на 

вегетација и карта на индекс на пожари и  
                                                
144 Член 80 од Законот за шумите 
145 Правилник за начинот на собирање на податоците, водењето на регистарот на шумските пожари и 
условите за користење на податоците  (Службен весник на  РМ број 82/2015) 
146 JП „Национални шуми“, Управата за хидрометеоролошки работи, МЗШВ, МЗСПП, ЦУК, ДЗС, Шумска 
полиција, Противпожарни бригади, Националните паркови и заштитените подрачја како и други 
институции кои имаат улога во справување со шумски пожари 
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- следење на капацитетот и на мерките на институциите поставени се 
топографски карти, карта на објекти, инфраструктура и ресурси.  

Овој систем користи влезни податоци за проценка на ризик од пожари кои во 
најголем дел автоматизирано ги презема од други системи. Имено, 
податоците за картата на жаришта и картата на вегетациска сувост 
автоматизирано се преземаат со користење на сателитски снимки од 
сателитите SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager)147 и MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)148 , податоците за картата на 
индекс на пожари кои се однесуваат на параметрите брзина и правец на ветер, 
температура, влажност и дождови се преземаат од автоматските 
метеоролошки станици на УХМР, додека топографските и другите карти се 
преземаат од Агенција за катастар на недвижности. Податоците за картата 
на шумска вегетација кои се однесуваат на видови и старост на шума, 
дијаметар, дрвна маса и слично се внесуваат од  ЈП „Национални Шуми“. Исто 
така по секој случен пожар подружниците  на ЈП „Национални Шуми“  имаат 
обврска во рок од осум дена од гаснење на пожарот електронски во МКФФИС 
системот да пополнуваат статистички лист за пожар на отворен простор кој 
содржи податоци за локација, време на настанување, локализирање и 
гаснење на пожарот, причини и услови за настанување на истиот, 
ангажирани човечки и материјални ресурси за гаснење, применета тактика 
на гаснење како и податоци за жртви и податоци за штета. Со внесување на  
податоците од внесените статистички листови се создава картата на историја 
на шумски пожари.  
Имајќи ја во предвид значајноста на МКФФИС како алатка за превенција,  
рано предупредување и мониторинг на шумските пожари  особено е важно 
користење на системот од страна на сите надлежни институции и редовно 
ажурирање на податоците за настанатите пожари. Истакнуваме дека од 
страна на ДИШЛ не е извршен инспекциски надзор во делот на внесување на 
податоци во МКФФИС системот, како што е уредено со Правилникот за 
начинот на собирање на податоците, водењето на регистарот на шумските 
пожари и условите за користење  на податоците 149 . Ваквата состојба на 
отсуство на инспекциски контроли создава ризик од 
неоткривање/навремено откривање на можните недостатоци при внесување 
и ажурирање на податоците во МКФФИС системот што  влијае врз 

                                                
147 Вртечки инфрацрвен сликар 
148 Спектрорадиометар за сликање со умерена резолуција 
149 Член 2 став 4 од Правилник за начинот на собирање на податоците, водењето на регистарот на 
шумските пожари и условите за користење на податоците 
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квалитетот на податоците со кои располагаат релевантни институции 
надлежни за превенција и рано предупредување од шумски пожари.  
Истакнуваме дека обврската за функционирање на информативен систем за 
шумски пожари е предвидена и во содржината на нацрт верзијата  на новиот 
Закон за шумите, кој е во подготовка. 

 

3.3.2. Во  ЦУК воспоставен е Систем за управување со инциденти- NICS. Овој систем 
е имплементиран како резултат на проект реализиран во периодот од 
октомври 2016 година до крајот на 2021 година, финансиран од НАТО во 
рамки на  програмата – Наука за мир.  
Согласно добиените податоци од ЦУК овој систем нуди можност за 
меѓуресорска комуникација и координација, размена на податоци помеѓу 
институциите на централно и локално ниво, графичко прикажување и 
следење на состојбите и ресурсите на терен како и можности за online 
следење на состојбата на теренот преку видео стриминг кој се испраќа во 
реално време од страна на беспилотни летала (дронови). 

 

Имено, воспоставениот NICS функционира на начин што по добивање 
информација за природна непогода/несреќа од страна на  вработени во ЦУК 
или од некој од корисниците на системот се креира настан во  системот по 
што сите други институции/корисници добиваат  известување за вклучување 
во справувањето со инцидентот. Секоја институција/корисник на системот  
понатаму има можност за креираниот настан да внесува податоци и 
информации за бројот, распоредот на ангажираните сили и ресурси, да 
испраќа слики, видеа  и други податоци од терен.  
Вработените во ЦУК кои ја следат состојбата можат да испратат 
предупредување/а до еден, група или сите корисници кои се наоѓаат на терен 
доколку се наоѓаат во зоната на опасност. Сите активности во NICS се снимаат 
што овозможува при анализа на настанот да се утврдат недостатоците во 
дејствувањата и да се изнајдат начини за нивно подобрување  во иднина. 
 

Во рамките на проектот, при воспоставување на NICS  спроведени се поголем 
број на обуки и вежби со кои се опфатени околу 1.300 лица од институциите 
кои се дел од СУК 150 . Исто така, со проектот набавена е информатичка и 

                                                
150 полициски службеници, претставници од општините, јавните комунални претпријатија, итната 
медицинска помош, територијалните противпожарни единици, како и вработени од подрачните 
одделенија на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, Армијата на 
Република Северна Македонија и претставници на Црвениот крст  
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телекомуникациска опрема151, во вкупен износ од 27.500 илјади денари, која е 
распределена во институциите дел од СУК.  
 

NICS  согласно Заклучок на Влада 152  од 2019 година е задолжителен за 
примена од страна на сите органи на државната управа. Истиот е во 
оперативна употреба од 01.06.2022 година. Имајќи предвид дека поддршката 
на проектот е завршена во 2021 година одржливоста на системот во иднина 
треба да продолжи во рамките на заедничките активности на ЦУК и 
институциите дел од  СУК. 

 

3.3.3. Надзорот претставува дел од процесот на заштита и спасување и има важна 
улога за навремена и ефикасна превенција. Надзорните активности, во 
ревизијата беа опфатени преку работата на следните институции: ДИШЛ, 
ЦУК (Одделението за инспекциски надзор), ДЗС (Секторот за генерален 
инспектор) и ЈП „Национални шуми“ (Одделението за внатрешна контрола и 
надзор на искористувањето и одгледувањето на шуми). Со ревизијата ги 
констатиравме следните состојби прикажани по субјекти: 

 

3.3.3.1. Надзорот над спроведувањето на одредбите од Закон за шумите и на 
прописите донесени врз основа на истиот го врши ДИШЛ. Работите на 
инспекцискиот надзор ги вршат државни инспектори за шумарство. Надзор 
и контрола на прометот - продажбата на дрвото, како и на другите шумски 
производи врши Државниот пазарен инспекторат153. Во периодот 2019 – 2021  
година, ДИШЛ извршил 7.772 инспекциски надзори од кои 4.936 се редовни 
надзори, 724 контролни надзори и 2.112 вонредни надзори. Во Табела бр.3 
прикажани се податоците за извршени инспекциски надзори по години: 
  
            Табела бр.3  

Година
Редовни 
надзори

Контролни 
надзори

Вонредни 
надзори

Вкупно

2019 2.465                 305                    731                  3.501       
2020 1.243                 193                     725                 2.161       
2021 1.228                  226                     656                 2.110       

Вкупно 4.936                724                    2.112              7.772       
Со увид во доставената документацијата, ревизијата во однос на вршење на 
надзорот од страна на ДИШЛ го утврди следното: 

                                                
151 персонални компјутери, лаптопи, теренски мобилни телефони, таблети и др. 
152 Нацрт записник од 141 седница на Владата број 45-4814/1 од 25.06.2019 година 
153 Член 98 од Закон за шумите,  
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- не се врши проверка на внесените податоци во МКФФИС, поради што 
постои ризик податоците во регистарот за шумски пожари да не се 
целосни и ажурирани (подетално образложено во точка 3.3.1.); 

- не е извршен надзор за преземените мерки за заштита од пожари кои се 
однесуваат на правење и одржување на просеки во шума, поради што не 
се преземени сите превентивни мерки за заштита од пожари на отворен 
простор и 

- според констатациите во издадени записници по извршен инспекциски 
надзор постојат случаи на спроведен надзор кој се врши врз основа на 
одредби од Правилникот за посебни мерки за заштита на шумите од 
пожари од 2001 година, кој што не е на сила за време на вршењето на 
надзорните активности, поради што истите не се во согласност со 
пропишаните. 

 

3.3.3.2. Инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за управување 
со кризи и на прописите донесени врз основа на истиот го врши ЦУК преку 
инспектори за управување со кризи154. Согласно актите за систематизација и 
организација на ЦУК во рамките на Секторот за правни, општи работи и 
инспекциски надзор формирано е Одделение за инспекциски надзор во кое 
предвидени се 9, а пополнети се 3 работни места. Во периодот 2019 – 2021  
година, одделението извршило 390 инспекциски надзори. Во Табела бр.4 
прикажани се податоците за извршени инспекциски надзори по години: 

    Табела бр.4

Година
Редовни 
надзори

Контролни 
надзори

Вонредни 
надзори

Вкупно

2019 100 0 0 100
2020 128 0 0 128
2021 161 0 1 162

Вкупно 389 0 1 390  

Со увид во доставената документацијата, ревизијата во однос на вршење на 
надзорните активности од страна на ЦУК го утврди следното: 
- инспекцискиот надзор се врши врз основа на листа за проверка, која е 

одобрена од Инспекцискиот совет, но истата не ги содржи сите 

                                                
154 Член 49 од Закон за управување со кризи 
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надлежности за надзор согласно законските одредби што може да влијае 
врз сеопфатноста на надзорните активности; 

- постојат случаи на нецелосно пополнети записници од страна на 
инспекторите (се однесува на отсуство на утврдена состојба) што влијае 
на објективното и реално прикажување на состојбата и навремено 
укажување за постоење на слабости во примената на законската 
регулатива; 

- не е извршен инспекциски надзор во општините кои треба да донесуваат 
Програма за ревитализација на општините и Градот Скопје по 
елиминирањето на кризите, што може да влијае на непочитување на оваа 
обврска од нивна страна, поради што постои ризик од ненавремено и 
неорганизирано постапување во периодот по елиминирање на кризата и  
враќање во првобитната состојба и 

- Одлуката за утврдување на трговските друштва од посебно значење за 
работа во кризна состојба донесена од страна на Владата, со која се 
определени ТД кои од различен аспект 155  би требало да дејствуваат во 
случај на настанување на криза и  кои во својата организациска структура 
имаат обврска за систематизирање на работно место за превенција и 
справување со кризи, не е изменета и ажурирана од 2013 година што 
укажува на можноста дел од определените ТД кои од посебно значење за 
работа во кризна состојба да не функционираат и да не може да ја дадат 
потребната поддршка.  
 

3.3.3.3. Надзор над спроведување на одредбите од Законот за заштита и спасување и 
Законот за пожарникарството како и на прописите донесени врз основа на 
истите ги врши ДЗС 156 . Во ДЗС согласно актите за систематизација и 
организација во Сектор за генерален инспектор при ДЗС систематизирани се 
42, а пополнети се 21 работно место. Во периодот 2019 – 2021 година, Секторот 
има извршено 3.726 инспекциски надзори. Спроведените надзорни 
активности според Законот за пожарникарство меѓу другото се однесуваат на 
делумна проверка на одржување и сервисирање на стабилни инсталации за 
откривање, јавување и гасење на пожари, одржување и сервисирање на 
противпожарни апарати, додека според Законот за заштита и спасување 

                                                
155  Грижа за добрата, здравјето и животот на луѓето,  животните, растенијата и безбедноста на 
Републиката, располагањето со енергетски, градежни, хемиски и телекомуникациски ресурси на 
национално ниво, располагањето со транспортни, прехранбени, складишни, ветеринарни, 
лабораториски и комунални ресурси 
156 Член 139 од Закон за заштита и спасување 
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главно се однесуваат на проверка на плановите за заштита и спасување и 
процените на загрозеност од природни непогоди и други несреќи, 
формираните подрачни штабови за заштита и спасување, просторни сили, 
обезбедени финансиски средства од општината за справување со несреќи и 
природни катастрофи, податоци за обезбедени материјално-технички 
средства за лична и колективна заштита, евиденција на засолништа на 
подрачната единица, елаборати за заштита од пожари, поставени уреди  и 
инсталации за заштита од пожари и слично. 
Во Табела бр.5 прикажани се податоците за извршени инспекциски надзори 
по години: 

Табела бр.5

Година
Редовни 
надзори

Контролни 
надзори

Вонредни 
надзори

Вкупно

2019 998                       246                           361                       1.605                
2020 325                       51                              378                       754                   
2021 440                      154                           773                       1.367                 

Вкупно 1.763                   451                           1.512                    3.726                

Со увид во доставената документација, ревизијата во однос на вршење на 
надзорот од страна на ДЗС го утврди следното: 
- инспекторите во Сектор за генерален инспектор при ДЗС, инспекцискиот 

редовен надзор не го вршат врз основа на листа за проверка одобрена од 
Инспекцискиот совет, што не е во согласност со Законот за инспекциски 
надзор и влијае врз реалното планирање и сеопфатноста на надзорните 
активности157; 

- во периодот 2019 – 2021 година направен е делумен надзор во 2 ТППЕ 
(Берово и Штип) во однос на состојбата на возилата, личната и 
колективната опрема за заштита со која располагаат врз основа на 
Правилникот за правилата за вршење на службата, како и минималните 
критериуми за сместување, техничката опрема и средствата за гаснење на 
пожари со кои треба да располагаат противпожарните единици;  

- во периодот 2019 – 2021 година не е направен надзор над редовноста на 
уплатите од страна на осигурителните компании на сметките на ДЗС и 
општините, поради што во овој период не е потврдена уплатата на истите. 

 

                                                
157Член 70 од Закон за инспекциски надзор 



Конечен извештај од ревизија на успешност  
„Систем за управување со кризи и заштита од пожари“ 

 

72 
 
Ревизорски тим: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

Овластен државен ревизор: 
 
…………………….................................... 

 
 

3.3.3.4. Со анализата на законската и подзаконска регулатива, утврдивме и слабости 
кои се однесуваат на: 
- одредбите од Закон за пожарникарството не се прецизни во делот на 

надлежностите на инспекторите од ДЗС, односно дали тие имаат 
обврска да ја проверат точноста и вистинитоста на приходот којшто го 
остваруваат ДЗС и општините од осигурителните компании по основ на 
осигурување од пожар158. Оваа состојба може да влијание на целосноста 
и точноста на остварените приходи, а со тоа и на висината и начинот на 
распределба на финансиските средства кои се потребни за набавка на 
противпожарна опрема и  

- со одредбите во Законот за шумите 159  предвидено е дека надзор над 
спроведувањето на одредбите и прописите донесени врз истиот треба да 
врши ДИШЛ додека пак надзор и контрола на прометот – продажбата 
на дрвото треба да го врши Државен пазарен инспекторат. Законот не 
прецизира која институција ќе врши надзор над редовната уплата на 
износот на средства за проширена репродукција која субјектите 
согласно закон треба да ја уплаќаат во Буџетот на Република Северна 
Македонија 160  што има влијание врз почитување на наведената 
законска одредба.  
 

3.3.3.5. Во Одделение за внатрешна контрола и надзор на искористувањето и 
одгледувањето на шуми при ЈП „Национални шуми“ со актот за 
систематизација предвидени се 17, а пополнети се 6 работни места. Во 
периодот 2019 – 2021  година, Одделението извршило 37 вонредни контролни 
надзори и одговорило на 9 барања од институции161. 

 

Со увид во доставената документацијата, ревизијата во однос на вршење на 
внатрешната контрола ја утврди следната состојба: 

                                                
158 Член 49 од Закон за пожарникарството 
159 Член 98 од Закон за шумите 
160 Член 95 од Закон за шумите 
161 Извор на информации: Извештаи за работење на службата за внатрешна контрола за период 2019-
2021 година 
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- Одделението надзорот го врши врз основа на  Упатство162 донесено од 
страна на директорот на ЈП но истото не е усвоено од страна на  
Управниот одбор на ЈП163; 

- Одделението нема донесено Годишен план за извршување на 
внатрешни контроли и не изготвува целосна информација за 
констатираните состојби утврдени во периодот 2019 – 2021 година, со 
што не е остварена можноста за планирање на активностите и 
класификација на видовите неправилности и 

- не е воспоставена пракса за добивање на повратни информации за 
преземените активности по утврдените состојби до Одделението 
поради што не е можно да се следат ефектите по препораките. 

 

4. ЗАКЛУЧОК  
 

Со извршената ревизија и обезбедените докази стекнавме разумно уверување дека:   
 

Воспоставениот систем за управување со кризи и заштита од пожари во Република 
Северна Македонија не ги обезбедува сите потребни услови за ефикасно и 
ефективно управување со ризиците како и справување со пожарите на отворен 
простор, поради што потребно е да се преземат дополнителни мерки и активности 
на национално и локално ниво за да се постигне поголема заштита на животната 
средина, здравјето и животот на луѓето од пожари.  
 

Со извршената ревизија констатиравме одредени состојби во областите предмет на 
ревизија и тоа како што следува: 
 

Во 2019 година донесена е Национална платформа за намалување на ризици од 
катастрофи, по која изготвен е Акциски план за  периодот 2022 – 2024 година со цел 
намалување на ризиците од катастрофи, како и изградба на кохерентност помеѓу 
субјектите. Не се донесени значајни стратешки и плански документи, во кои помеѓу 
останатото треба да бидат предвидени мерки за заштита и спасување од пожари на 
отворен простор, односно утврдивме недостаток на развојни проекти во областа, 
недоволно предвидени активности и постапки од превентивен и оперативен 
карактер, кои треба да ги спроведуваат силите за заштита и спасување. Законските 
одредби упатуваат на дуплирање и преклопување на надлежности и активности во 

                                                
162 Упатство за начинот на постапување на одделението за внатрешна контрола, бр.02-571/1 од 01.06.2015 
година 
163  Член 27, точка 9 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми 
„Национални шуми“ – п.о. Скопје, бр.02-194/1  од 15.03.2022 година. 
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делот на изработка и донесување  на процени на ризици на национално и локално 
ниво и методологии за нивна изработка, што влијае врз ефективното и ефикасното 
функционирање на системот за управување со ризици. Во тек се системски реформи, 
но истите се одвиваат со бавен интензитет, што и натаму се одразува врз 
функционирање на институциите. 
 

Не се обезбедени во целост услови за рано предупредување, идентификување на 
појавите и процесите кои се ризици и опасности по безбедноста на граѓаните со што 
непосредно се загрозува животот и здравјето на луѓето и целокупната животна 
средина. Во 2022 година во рамките на ЦУК е воспоставен единствениот 
комуникациско – информативен систем Е- 112  за чиешто тековно одржување и 
ефикасно функционирање потребни се дополнителни финансиски средства. 
Утврдените слабости во организационата поставеност и пополнетост кај 
институциите вклучени во СУК и СЗС на централно и локално ниво, како и  
недоволно техничките средства и опрема за гасење на пожари, што влијае на 
ефективноста и ефикасноста при заштита од пожари на отворен простор. 
Констатиравме системски слабости во начинот на исплата на надоместоците за 
лицата кои се ангажирани во  тимовите за брз одговор, во начинот на определување 
на бројот на пожарникари по општини, како и во пресметката и исплата на нивните 
плати, што влијае на мотивираноста на припадниците на силите за заштита и 
спасување во извршувањето на своите професионални работни задачи коишто се 
животно загрозувачки.  Обученоста на силите за заштита и спасување и учесниците 
во СУК е значајно за нивното оперативно делување за време на справување со 
пожарите, поради што е потребно продолжување на активностите околу 
формирање на Центрите за обука предвидени во законската регулатива. Со 
ревизијата констатиравме неправилности во начинот на финансирање на дејноста 
во делот на потврдување и распределба на средствата од остварениот приход од 
наплатените премии за осигурување на имот од пожари, како и во нередовната 
уплата на средствата за проширена репродукција во Буџетот на Република Северна 
Македонија. По тој основ, со ревизијата заклучивме дека во Буџетот на Република 
Северна Македонија не се уплатени 378.953 илјади денари. 
Воспоставувањето на шумска инфраструктура и шумски просеки се значајни за 
ефикасна превенција и справување со пожарите на отворен простор. Констатиравме 
дека шумските патишта се прават без проектна документација, додека за шумските 
просеки отсуствува подзаконски акт за уредување на начинот на нивното градење.  
 

Надзорните активности во ДИШЛ, ЦУК, ДЗС и ЈП „Национални шуми“ иако се 
застапени истите се нецелосни и недоволни и не обезбедуваат навремена и 
ефикасна превенција и примена на законските одредби. Со ревизијата 
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констатиравме слабости во законската регулатива кои се однесуваат на непрецизни 
одредби во однос на надлежностите за: проверка на точноста на остварениот приход 
од осигурителните компании и надзор над редовната уплата на износот на средства 
за проширена репродукција. Оваа состојба може да има влијание во точноста на 
висината на остварените приходи во ДЗС и општините, а од друга страна и на 
висината и начинот на распределба на финансиските средства кои се потребни за 
набавка на противпожарна опрема.  
Во рамките на ЦУК воспоставени се МКФФИС – алатка за превенција,  рано 
предупредување и мониторинг на шумските пожари и Систем за управување со 
инциденти- NICS, кој служи за меѓуресорска комуникација и координација. 
 
5. ПРЕПОРАКИ 
 

Одговорното лице во Центарот за управување со кризи  да ги преземе следните 
активности:  
1. Во соработка со надлежните органи да продолжи со активностите за 

воспоставување и одржување на современ систем за известување и тревожење. 
(точка 3.2.1.) 

2. Да продолжи со активностите за воспоставување на Центар за обука за 
спроведување на обуки на учесниците кои се вклучени во системот за 
управување со кризи. (точка 3.2.4) 

3. Надополнување на постојната листа за проверка од страна на Одделението за 
инспекциски надзор, која ќе ги содржи сите законски надлежности за надзор и 
да обезбеди нејзино одобрување од Инспекцискиот совет. (точка 3.3.3.2.) 

4. Да осигури целосно и уредно пополнети записници од страна на Одделението за 
инспекциски надзор за констатираните состојби. (точка 3.3.3.2.)  

5. Да обезбеди вршење инспекциски надзор од страна на Одделението за 
инспекциски надзор во општините кои треба да донесуваат Програма за 
ревитализација. (точка 3.3.3.2)  

6. Да иницира измена на Одлуката за утврдување на трговските друштва од 
посебно значење за работа во кризна состојба. (точка 3.3.3.2.)  

 

Одговорното лица во Дирекција за заштита и спасување  да ги преземе следните 
активности: 
7. Продолжување со преземените активности кои се однесуваат на донесување на 

Национална стратегија за заштита и спасување. (точка 3.1.1) 
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8. Редовно усогласување на Решението за распоред на тимовите за брз одговор по 
региони согласно утврдени потреби за распоредување на тимовите за заштита 
и спасување од пожари. (точка 3.2.3.) 

9. Доставување предлог до Владата за дополнување на Уредбата за висината и 
начинот на остварувањето на надоместокот на граѓаните во извршувањето на 
правата и должностите во заштитата и спасувањето во делот на утврдување на 
основица за пресметка на надоместоците за сите категории и пропишување на 
соодветни проценти за категоријата заменик раководител на тим. (точка 3.2.3.) 

10. Преиспитување на потребата од промена на организацијата на работниот 
процес во смени, за оние вработени кои се ангажираат при заштита и спасување, 
а соодветно на природата и видот на надлежностите кои се извршуваат. (точка 
3.2.3.) 

11. Воспоставување соработка со надлежните институции за продолжување со 
започнатите активности за воспоставување на Центар за обука на начин како 
што е предвиден во законот. (точка 3.2.4.) 

12. Да продолжи со започнатите активности за обука на пилотите и за доуредување 
на стандардните оперативни процедури во делот на начинот на активирање на 
воздухопловите за воспоставување на целосна функционалност на одделението 
за воздухоплови. (точка 3.2.5.) 

13. Формирање на Комисија за полагање на стручен испит за раководител на акција 
за гаснење на пожар и спасување на лица и имот.(точка 3.2.5.) 

14. Измена на Правилникот со кој се пропишани правилата за минималните 
критериуми за сместување, техничка опрема и средства за гасење на пожари со 
кои треба да располагаат ТППЕ и негово прилагодување на современите услови 
и опрема за гасење пожар, како и создавање услови за негово имплементирање. 
(точка 3.2.7.)  

15. Воспоставување соработката со другите надлежни институции и 
меѓуресорската работна група за иницирање на измени во Законот за 
пожарникарство за надминување на законските слабости кои се однесуваат за 
начинот на процентуалната распределба на финансиските средства за ТППЕ,  
авионите за гасење пожари и Противпожарниот сојуз (точка 3.2.10.1) 

16. Воспоставување соработка со Агенцијата за супервизија на осигурувањето за 
усогласување и потврдување на точноста и целосноста на приходот од 
наплатените премии за осигурување на имот од пожари. (точка 3.2.10.1.) 

17. Донесување на јасни и транспарентни критериуми за утврдување на потребите 
и приоритетите за набавка на противпожарна опрема и средства за гаснење на 
пожари за ТППЕ. (точка 3.2.10.2.) 
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…………………….................................... 

 
 

18. Подготовка на листа за проверка од страна на Сектор за генерален инспектор, 
која ќе ги содржи сите законски надлежности за надзор и да обезбеди нејзино 
одобрување од Инспекцискиот совет. (точка 3.3.3.3.)  

 

Одговорното лице во ЈП „Национални шуми“  да ги преземе следните активности:  
19. Продолжување со отпочнатите активности за санација на опожарените места 

(точка 3.2.11.)  
20. Издвојување на средства за проста репродукција на посебна сметка и уплата 

на остварените средства  по основ на проширена репродукција во Буџетот на 
Република Северна Македонија (точка 3.2.10.6.) 

21. Анализа на бројот на вработени во шумочуварската служба, определување на 
нивниот потребен број и определување на критериуми за распределба по 
подружници. (точка 3.2.5) 

22. Во соработка со МЗШВ, да иницира постапка со која ќе се пропише начинот на 
вршење на активностите кои спаѓаат во категорија на шумска инфраструктура 
односно видот на проектната документација, како и подготовка на 
подзаконски акт со кој ќе се уреди начинот на изведба на шумските просеки. 
(точки 3.2.8. и 3.2.9.) 

23. Усвојување на Упатство за начинот на постапување на одделението за 
внатрешна контрола и надзор на искористувањето и одгледувањето на шуми 
од страна на  Управниот одбор на ЈП. (точка 3.3.3.5) 

24. Одделението за внатрешна контрола и надзор на искористувањето и 
одгледувањето на шуми при ЈП да подготви Годишен план за извршување на 
внатрешни контроли и навремено информирање за констатираните состојби. 
(точка 3.3.3.5) 

25. Редовно информирање на Одделението за внатрешна контрола и надзор на 
искористувањето и одгледување на шумите за преземените мерки по дадените 
препораки. (точка 3.3.3.5)  
 

Одговорното лица во Министерство за земјоделство шумарство и 
водостопанство  да: 
26. Донесе Национален план за управување со пожарите на отворен простор, како 

и  да иницира активности за формирање на Национален комитет за 
спроведување  на планираните активности. (точка 3.1.3.)  

27. Преземе мерки и активности за донесување на Програма на мерки и активности 
за собирање на податоци за оштетеноста на шумите и да воспостави регистар на 
оштетеноста на шумите за период од две години (точка 3.2.11.)  
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Меѓуресорската работна група која е формирана во рамките на Министерството за 
одбрана да ги преземе следните активности: 
28. Продолжување со започнатите активности за изработка на Методологија за 

утврдување на исплата на плати надоместоци на плати и други примања на 
вработените во ТППЕ и измена и дополнување на Законот за пожарникарството. 
(точка 3.1.5.) 

29. Воспоставување на соработка со градоначалниците на општините за 
иницирање на измени во Законот за пожарникарството, со кои ќе се надминат 
законските слабости кои се однесуваат на начинот на финансирање на дејноста 
која ја вршат ТППЕ, допрецизирање на критериумите за определување на бројот 
на пожарникари, уредување на начинот на пресметка на нивната плата и 
кариерно напредување. (точки 3.2.10.1., 3.2.5. и 3.2.6.) 

30. Преиспитување на начинот на финансирање на ТППЕ во насока на зголемување 
на нивната ефикасност во случај на потреба од брз одговор и навремено 
справувањето со пожарите на отворен простор. (точки 3.2.10.5.)  

 

31. Градоначалниците во општините да преземат активности за воспоставување 
соработка со осигурителните компании за редовно усогласување и потврдување 
на приходот којшто го остваруваат по основ на наплатените премии за 
осигурување на моторните возила (каско) и осигурување од одговорност од 
употреба на моторните возила (точка 3.2.10.3.).  

 

32. Одговорните лица во општините Велес и Куманово  да склучат договори за 
осигурување од ризик на смрт за пожарникарите. (точка 3.2.5.) 

 

33. Општините кои имаат формирано ТППЕ  да иницираат активности за 
склучување на меѓусебни договори со општините кои немаат формирано ТППЕ, 
за да се регулира начинот на учество во финансирањето на ТППЕ која го покрива 
нејзиното подрачје. (точка 3.2.10.4)  

  

Одговорното лице во Државен инспекторат за шумарство и ловство  во рамките на 
своите надлежности, односно планови за работа да:  
34. Предвиди вршење на инспекциски надзор за:  

- Внесот на податоци во МКФФИС системот, нивната целосност и 
ажурираност (точки 3.3.1. и  3.3.3.1.) 

- За преземените мерки за заштита од пожари кои се однесуваат на 
правење и одржување на просеки во шума.(точка 3.3.3.1.) 

35. Преземе активности за обезбедување на оптимален број човечки капацитети во 
инспекторатот. (точка 3.2.5.) 
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36. Одговорните лица во Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита 
и спасување, Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство и 
општините да преземат мерки и активности за доставување на информации до 
Националниот координатор за преземените мерки по дадените насоки во 
Акциониот план за реализација на Национална платформа за намалување на 
ризици од катастрофи, согласно временската рамка дадена во истиот. (точка 
3.1.2.)  

 

37. Одговорните лица во Центар за управување со кризи и Дирекција за заштита 
и спасување, да воспостават соработка за преиспитување на потребата од 
иницирање на законски измени за воспоставување на единствена Методологија 
за процена на ризици и изготвување на една интегрирана  Национална процена 
на ризици за сите видови на опасности. (точка 3.1.4.) 
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Ревизорски тим:                                                                                     Овластен државен ревизор 
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4. .__________________ 
 
 

1

Прилог бр.8 
 
 

 
Одговор 

на забелешки по  
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор 

 
 

Добиени се известувања и забелешки на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на успешност на тема „Систем за управување со кризи и заштита од 
пожари” бр.19-108/24 од 01.11.2022 година и тоа:  
- на ден 16.11.2022 година добиено е известување бр.08-3008/2 од 10.11.2022 

година од г. Марко Колев - градоначалник на Општина Велес, заведенo во 
Државниот завод за ревизија под број бр.19-108/42 од 16.11.2022 година; 

- на ден 09.12.2022 година добиена е забелешка бр.03-197/3 од 21.11.2022 
година од г. Фикри Алити, в.д. директор на Државен инспекторат за 
шумарство и ловство, заведена  во Државниот завод за ревизија под број 
19-108/43 од 09.12.2022 година; 

- на ден 14.12.2022 година добиени се забелешки бр.02-87/6 од 09.12.2022 
година од г. Валентин Груевски, директор на ЈП „Национални шуми“, 
заведени во Државниот завод за ревизија под број 19-108/44 од 14.12.2022 
година; 

- на ден 16.12.2022 година добиено е известување бр.17/3-8470/1 од 13.12.2022 
година од г-ѓа Славјанка Петровска, министер за одбрана на РСМ, заведено 
во Државниот завод за ревизија под број 19-108/45 од 16.12.2022 година и  

- на ден 16.12.2022 година добиени се забелешки бр.11-3680/1 од 14.12.2022 
година од г. Стојанче Ангелов, директор на ЦУК, заведени  во Државниот 
завод за ревизија под број 19-108/46 од 16.12.2022 година.  
 

Доставените известувања и забелешки по Нацрт извештајот се разгледани од 
страна на Овластениот државен ревизор и констатирано е следното: 
 

Известување од г. Марко Колев – градоначалник на Oпштина Велес  
 

1. Доставеното известување за точката 3.1.4 . која меѓу другото се однесува на 
информацијата дека Процена на загрозеноста од ризици и опасности на 
подрачјето на општината не е донесена од страна на општина Велес се 
прифаќа, поради дополнително доставена документација која во текот на 
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2.__________________ 
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2

вршењето на ревизијата не беше обезбедена и доставена на увид. Оваа 
состојба во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор соодветно 
ќе биде обелоденета.  
 

Забелешка од г. Фикри Алити, в.д. директор на Државен инспекторат за 
шумарство и ловство 

 

2. Доставената забелешка на препораката број 34  која се однесува на 
планирање и вршење надзорни активности од страна на ДИШЛ, над внесот 
и целосноста на податоците во МАКФФИС системот, како и правењето и 
одржувањето на просеки во шума, не се прифаќа. Препораката е поврзана 
со утврдените состојби во точките 3.3.1. и 3.3.3.1. од Нацрт ревизорскиот 
извештај и за истата ДИШЛ цени дека не е во негова надлежност. 
Овластениот државен ревизор во Нацрт извештајот напоменува дека 
препораките за постапување, произлегуваат од Правилникот за начинот на 
собирање на податоците, водењето на регистарот на шумските пожари и 
условите за користење на податоците, со кој во член 2 став 4 е уредено дека 
„ДИШЛ ги проверува внесените податоци во Македонскиот информативен 
систем за шумски пожари‘‘, како и членовите 56 и 98 од Закон за шумите со 
кои е пропишана обврската на ДИШЛ за вршење на инспекциски надзор над 
шумските просеки.  
 

Забелешка од г. Валентин Груевски, директор на ЈП „Национални шуми“ 
 

3. Забелешката на точката 1.2., која претставува краток вовед во темата 
предмет на ревизија се прифаќа. Имено доставените забелешки се од 
техничка природа и се однесуваат на дополнување на изворот на 
информации кои се наведени во фуснотите 7 и 8 со називот на субјектот. 
Поради тоа, информациите во фуснотите во Конечниот извештај ќе бидат 
соодветно прилагодени.    
 

4. Забелешката на точката 2.3., која се однесува на опфатот на извршената 
ревизија  не се прифаќа . Доставената забелешката се однесува на начинот 
на известување за паричните износи кои се изразени во „илјади денари“. 
Истакнуваме дека, овој начин на известување се применува во согласност со 
методолошките акти на Државниот завод за ревизија кои се усогласени со 
меѓународните стандарди на ИНТОСАИ.  
 

5. Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.4.3. , која меѓу другото 
се однесува на бројот на реализирани обуки за вработените во 
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подружниците на ЈП „Национални шуми‘‘, во периодот 2019 – 2021 година 
делумно се прифаќа . Имајќи ги во предвид забелешките од јавното 
претпријатие и добиените одговори на прашалниците од подружниците  
состојбата во однос на бројот на подружници и бројот на вработени кои 
посетиле/не посетиле обуки на теми поврзани со справување со пожари 
соодветно ќе бидат обелоденети во Конечниот извештај на овластениот 
државен ревизор. 

 

6. Забелешката на констатираната состојба  во точка 3.2.7.  која меѓу другото се 
однесува на бројот на теренски и специјални теренски возила кои се 
користат за гасење пожари не се прифаќа, од причина што не се доставени 
дополнителни докази за нивниот број. Имајќи во предвид дека доставениот  
број на теренски и специјални теренски возила кои се користат за гасење 
пожари, повеќепати во текот на ревизијата беше променет и истиот 
значително се разликува во доставената информација од подружниците 
поединечно (51 возило) и од дирекцијата на ЈП „Национални шуми“ збирно 
(129 возила), а во насока на објективно и балансирано известување, 
овластениот државен ревизор во Конечниот извештај ќе ја нагласи 
разликата во нивниот број.  
 

7. Забелешката на констатираната состојба во точка 3.3.3.5.  која се однесува на 
начинот на вршење на внатрешна контрола од страна на Одделението за 
внатрешна контрола и надзор претставува известување дека наведеното 
одделение надзорот над искористувањето и одгледувањето на шуми при ЈП 
„Национални шуми“ го врши врз основа на донесен Правилник за работа на 
службата за внатрешна контрола бр.02-571/1 од 01.08.2015 година. 
Истакнуваме дека називот на донесениот интерен акт е „Упатство за 
начинот на постапување на одделението за внатрешна контрола‘‘ бр.02-571/1 
од 01.06.2015 година и истиот е земен во предвид при вршење на ревизијата 
на успешност. Истовремено укажуваме дека актот е донесен од страна на  
директорот на ЈП „Национални шуми“, но истиот не е усвоено од страна на  
Управниот одбор на јавното претпријатие.  

 

Известување од г-ѓа Славјанка Петровска- министер за одбрана на РСМ  
 

8. Доставеното известување за точка 3.1.5. алинеја 3  која се однесува на 
формирањето на меѓуресорска работна група и нејзините активности 
претставува известување за дополнително преземени активности по 
завршување на ревизијата. Во доставеното известување од министерот за 
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одбрана се наведува дека нема забелешки по Нацрт извештајот на 
овластениот државен ревизор. Истовремено доставена е дополнителна 
информација за надлежностите на меѓуресорската работна група за 
реформи во системите за управување со кризи и заштита и спасување 
(формирана со Решение бр.02-2/138 од 08.07.2019 година) кои преминуваат 
во надлежност на новоформираниот Поткомитет за изработка на концепт и 
закон за кризен менаџмент (формиран од министерот за одбрана со 
Решение бр.02-7375/1 од 31.10.2022 година донесено). Имајќи во предвид  дека 
во прилог на известувањето доставени се докази за формирање на 
Поткомитетот и поради транспарентност во начинот на информирањето 
истата ќе биде соодветно обелоденета во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор.  

 

Забелешка од г. Стојанче Ангелов, директор на Центар за управување со 
кризи 
 

9. Забелешката на констатираната состојба во точката 3.1.4. која меѓу другото 
се однесува на информацијата дека Процена на загрозеноста од ризици и 
опасности на подрачјето на општината не е донесена од страна на Град 
Скопје, општините Велес, Гевгелија и Пехчево се прифаќа, поради 
дополнително доставена документација која во текот на вршењето на 
ревизијата не беше обезбедена и доставена на увид. Оваа состојба во 
Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор соодветно ќе биде 
обелоденето.  
 

10. Забелешката на препораката број 36 , која се однесува на потребата за 
преземање активности за доставување на информации до Националниот 
координатор за постапувањето по дадените насоки во Акциониот план за 
реализација на Националната платформа за намалување на ризици од 
катастрофи претставува известување за преземени мерки по дадената 
препорака. Доставената документација во прилог на забелешките, посочува 
на започната комуникација со Националниот координатор за реализација 
на Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи во 
2022 година .  

 

11. Забелешката на  констатираната состојба во точката 3.1.4 . во која е наведено 
дека поставеноста на законските одредби упатува на дуплирање и 
преклопување на надлежностите и активностите утврдени со Законот за 
заштита и спасување и Законот за управување со кризи во делот на 
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методологија и изработка на процени на ризици од природни непогоди и 
други несреќи и загрозеност на безбедноста од сите ризици и опасности на 
национално и локално ниво, претставува известување за значењето и 
законскиот основ за постоење на две проценки. Неоспорувајќи го 
законскиот основ и значењето на процените во Нацрт ревизорскиот 
извештај на овластениот државен ревизор, укажуваме на потребата од 
единствен интегриран мултидисциплинарен пристап во управувањето со 
ризиците.  
 

12. Забелешка на констатираната состојба во точка 3.3.1., која се однесува на  
начинот на функционирање на Македонскиот информативен систем за 
шумски пожари претставува известување за причините поради коишто 
МКФФИС како алатка е воспоставен и функционира во рамките на ЦУК 
наместо во МЗШВ, а ревизорскиот тим ги имаше во предвид при вршењето 
на ревизијата на успешност.  
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