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ПРЕДГОВОР 

 

Изработката на оваа студија е во рамките на активностите на проектот 

„Регионот Охридско Езеро - Безбедна дестинација за авантуристички туризам“ кој се 

спроведува како дел од IPA 2 CBC програмата за прекугранична соработка помеѓу 

Република Северна Македонија и Република Албанија. 

Една од главните цели на проектот е ставање во функција на професионална 

служба за планинско спасување која што ќе обезбедува заштита и спасување на 

планина и непристапни места во поголемиот дел од Југозападниот регион во земјата, 

како и во делови од Преспанскиот регион. 

Во продолжение следуваат основни информации за проектот, кои се добиени 

од проектниот менаџмент: 

…Со подобрување на практиките за безбедност и управување со ризик ќе се 

обезбеди конкурентна предност на регионот како на националниот така и на 

меѓународниот пазар. 

Главната цел на проектот е да придонесе за развој на авантуристичкиот 

туризам во прекуграничниот регион на Охридското Езеро преку зголемување на 

безбедноста на домашните, како и на странските посетители. За таа цел ќе се 

формираат два спасувачки центри за ефикасни интервенции во вонредни ситуации и 

тоа: Центар за спасување на планина во Охрид и Центар за спасување на вода во 

Поградец. 

Во Охрид ќе биде изграден модерен спасувачки и тренинг центар, следејќи ги 

меѓународните препораки, кој ќе биде опремен со специјализирана опрема за 

индивидуална и колективна употреба. 

Проектот предвидува спроведување на меѓународните стандарди и тоа, 

ICAR за спасување на планина и ILS за спасување на вода, преку обуки кои ќе ги 

зголемат вештините на над 40 планински спасувачи и 40 млади луѓе во добра 
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физичка состојба за спасување на вода. Спасувачите со најдобри перформанси и 

способности ќе бидат дополнително обучени за да станат инструктори. 

Со вмрежување на сите страни вклучени во системот за спасување 

(спасувачките тимови, полицијата, здравствените организации, локалните власти, 

националните паркови и постојните локални центри за управување со кризи), овој 

проект ќе придонесе за подобар систем на соработка меѓу истите. 

Новоформираните центри за спасување и воспоставените процедури и 

стандарди за управување со ризици, ќе бидат активно промовирани кај туристички 

агенции, туристички оператори и туристички провајдери, со цел да се искористат 

за подобрување на конкурентноста на регионот „Охридско Езеро“ како 

атрактивна дестинација за авантуристички туризам... 

 

Една од целите на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република 

Северна Македонија и Република Албанија која се спроведува како дел од IPA 

проектната линија на ЕУ, е развој на туризмот како еден од најперспективните 

двигатели на регионалниот економски развој. Со оглед на тоа што во пограничниот 

регион помеѓу Северна Македонија и Албанија, авантуристичкиот туризам има 

најголем потенцијал за развој и остварување значаен туристички промет што ќе 

генерира приходи и ќе го потикне регионалниот и прекуграничниот развој, 

решавањето на проблемот со спасувањето на планина е еден од првите предуслови за 

да се креираат целосни туристички производи, а дестинацијата да добие имиџ на 

современ туристички регион. Заради природата на активностите во авантуристичкиот 

туризам, спасувањето и менаџирањето со безбедноста се неопходен предуслов за 

развој на одредена туристичка програма, а тоа станува посебно важно кога се 

креираат програми во „нови“ туристички дестинации. 

Препознавањето на потребата за постоење систем за спасување како 

неопходен предуслов за креирање атрактивни туристички производи во регионот, 

има значење за развој на сите облици на туризмот.  
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Општинската организација на Црвениот Крст во Охрид и луѓето од тимот за 

спасување на планина повеќе од една деценија се соочуваат со сериозни планински 

несреќи кои се директно или индиректно поврзани со туристичките активности во 

микродестинацискиот регион на Охридското Езеро, и сите акции во изминатиот 

период беа успешно спроведени благодарение на вонредните човечки залагања на 

спасителите. Со оглед на тоа што припадниците на регионалната служба за 

спасување воедно се и активни планинари, професионални водичи во планина и 

алпинисти, препознавањето на важноста на квалитетно организирано планинско 

спасување за креирање позитивен туристички имиџ, беше сосема логично. Од 

акумулираното искуство на членовите на тимот за спасување на планина и работа во 

планинскиот туризам се создаде потребната енергија за започнување на проектот, кој 

благодарение на поддршката од една поширока група ентузијасти кои се обединети 

околу идејата на планинскиот туризам во регионот, доби перфектни технички 

пеформанси како документ за апликација со прецизно дефиниран концепт за 

реализација на проектните активности.  

Локалната планинарска заедница во минатите петнаесетина години 

гравитираше околу општинската организација на Црвениот Крст во Охрид, од каде 

што добиваа огромна поддршка за секоја идеја насочена кон развој на планинарските 

спортови, планинскиот туризам и спасувањето на планина и каде што и самите 

ентузијасти најдоа простор за реализирање на своите идеи кои во суштина секогаш 

беа насочени кон развој на пошироката општествена заедница. 

И покрај тоа што во периодот на финалното пишување на оваа студија 

проектот не е завршен, од тоа што досега е видливо, сосема е јасно дека станува збор 

за исклучително успешен проект и сите што сме инволвирани на еден или друг начин 

во проектните активности, не се воздржуваме да бидеме нескромни во проценките 

дека заедницата на алпинисти, водичи во планина и спасители од Охридскиот регион 

покажа силни капацитети за решавање на важни општествени проблеми кои не само  
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што ги подобруваат економијата и животот во заедницата, туку креираат и нов начин 

на размислување, кој создава предуслов за градење модерно општество како дел од 

развиениот современ свет и е подготвено да партиципира во развојот на тој свет како 

компетентен партиципиент во глобалната заедница. 

Верувам дека претседателот на општинската организација на Црвениот Крст 

Охрид, Господинот Сашо Точков се чувствува горд со проектните резултати кои 

овозможија идејата зачната пред петнаесетина години да ја добие својата конкретна 

реализација според најоптимистичкото сценарио, односно да имаме професионална 

спасителна служба во Охрид и организиран систем за заштита и спасување на 

планина. Тоа е уште еден важен „детал“ во мозаикот што Точков го создава зад себе 

и според којшто, убеден сум, ќе биде запомнет во историјата на градот како 

несомнено еден од најважните ликови на градското живеење во 21 век. Ние ги 

уживаме честа и задоволството да бидеме негови познаници и соработници. 

Верувам исто така, дека и одговорните луѓе во Европската Делегација кои се 

задолжени за спроведување на прекуграничната програма исто така се задоволни со 

проектните резултати и во иднина ќе имаат дополнителни аргументи за креирање 

прекугранични програми кои решаваат важни аспекти на општествениот развој во 

регионот. 
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ВОВЕД 

 

Причини за изработка на студијата 

Физибилити студијата за одржливост на планинската спасителна служба во 

Охрид е вообичаена алатка за да се дојде до издржани заклучоци со ефективна 

применливост за реалната потреба и оправданост на проектот за ставање во функција 

на систем за организирано спасување во регионот на Охридското Езеро. 

Активностите во рамки на изготвувањето на студијата се реализирани како дел од 

проектот “Регионот „Охридското Езеро“ - Безбедна дестинација за 

авантуристички туризам“ поддржан од ИПА 2 Програмата на Европската Унија за 

прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република 

Албанија. 

Студијата има неколку цели кои заедно треба да дадат подобра слика за 

одржливоста на Планинската Спасителна Служба во регионот на Охридското Езеро. 

Тие се: 

1. Да го објасни значењето на спасувањето на планина и непристапни 

терени во регионот на Охридското Езеро и ефектот што овој проблем го 

има врз развојот на туризмот и квалитетот на животот на локалното 

население; 

2. Да направи анализа на реалните можности за ставање во функција на 

организиран систем за спасување во регионот; 

3. Да даде одговор на правните аспекти поврзани со воспоставувањето на 

професионална служба за спасување, осврнувајќи се на неколку позитивни 

примери од земјите на ЕУ каде што планинското спасување е решено на 

општествено прифатлив начин; 
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4. Да даде предлог за организациската поставеност на планинската 

спасителна служба; 

5. Да даде предлог за обезбедување одржливост на човечките ресурси и 

потребното ниво на стручни квалификации; 

6. Да направи финансиска анализа на функционирањето на службата; 

7. Да ги анализира социо - економските ефекти од воспоставувањето на 

планинската спасителна служба; 

8. Да изнесе заклучоци од анализите на горе наведените аспекти; 

9. Да даде препораки за делување со цел воспоставување ефикасна и 

одржлива планинска спасителна служба. 

 

 

Кратка историја на идејата 

Идејата за организирање планинска спасителна служба во регионот на 

Охридското Езеро датира од 2003 година кога во Охрид се создаде група на 

планинари и алпинисти кои започнаа да изведуваат сериозни спортски активности на 

планините Галичица, Исток и Јабланица. На почетокот идејата беше да се создаде 

систем за спасување и укажување помош внатре во алпинистичката и планинарската 

заедница, првенствено за потребите на оваа заедница. По спроведувањето на првите 

обуки и размената на искуства со слични служби од други градови во земјата, како и 

размена на знаења со служби за спасување на планина од земјите од ЕУ, членовите 

на тимот се вклучија во неколку показни вежби што беа организирани од 

општинската организација на Црвениот Крст Охрид, што претставуваше еден вид 

неформална промоција на тимот за планинско спасување.  

Набргу по неформалното презентирање на тимот во јавноста, општинската 

организација на Црвениот Крст од Охрид почна да добива повици за спасување и 

укажување помош на планина, најчесто за потребите на локалното население, но и за  
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спасување и укажување помош на туристи. Со успешното реализирање на добиените 

повици за спасување и помош во поширокиот регион на Охридското Езеро, во 

јавноста и кај локалните институции се формираа очекувања од тимот за планинско 

спасување и после две години, во 2005 година, општинската организација на 

Црвениот Крст и локалниот планинарски клуб усвоија меморандум за соработка со 

кој беше трансформирана примарната цел на тимот за планинско спасување од 

интерен сервис на локалната планинарска заедница во служба за спасување на 

планина, како сервис на целата општествена заедница. 

Следните десетина години беа период на постепено зајакнување на службата 

пред сè во поглед на човечките ресурси и значително зголемување на обемот на 

ангажман и видот на интервенции што беа спроведувани. Во овој период 

недвосмислено дојде до израз несоодветната организациска поставеност и 

минималната материјално техничка опременост наспроти потребите што се јавуваа 

со ситуациите на терен. Кон крајот на 2015 година беше очигледно дека службата 

треба да биде професионализирана, опремена со потребната опрема и организациски 

поставена на начин што ќе овозможи излегување во пресрет на повисоките 

очекувања од страна на локалните институции и заедницата.  

 

 

Вовед во проектната идеја 

Во 2016 година донесена е одлука да се започне со поставување концепт за 

трансформација на единицата за спасување на планина при општинската 

организација на Црвениот Крст Охрид, во професионално организирана планинска 

спасителна служба. Одлуката е логично продолжување на идејата за организирање на 

планинското спасување на повисоко ниво во согласност со наметнатите потреби во 

последните години.  
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Беа разгледани повеќе опции за започнување со првите чекори во оваа 

насока и најлогично беше да се аплицира во некој од ЕУ проектите кои се насочени 

кон поттикнување на развојот во регионот. Со оглед на тоа што спасувањето е 

неопходен предуслов за креирање квалитетни туристички производи и градење имиџ 

на компетентна туристичка дестинација, коешто воедно значи и безбедна 

дестинација за активен туризам, суштината на ИПА 2 Програмата на ЕУ за 

прекугранична соработка, во потполност се поклопуваше со основната проектна 

идеја, заради што и се пристапи кон изработка на проектна документација. 

По одобрувањето на проектот од страна на Европската Делегација во земјава 

и по согледувањето дека постои големо разбирање од нивна страна за поддршка на 

идејата за поставување ефикасен систем за спасување, беше изработена апликација и 

за следниот повик од истата програма, кој предвидува проширување на опсегот на 

делување на службата во зимски услови со набавка на зимска опрема и обука на 

спасителите за напредни техники за спасување во зимски услови, како и поцврсто 

поврзување со туристичкиот сектор во земјата. 

Долгорочна присутност на проектите на ЕУ насочени кон поддршка на 

туризмот и цивилната безбедност во регионот, се од посебно значење за развивање на 

планинската спасителна служба во Охридскиот регион затоа што поставувањето на 

организиран систем за спасување според современите критериуми препорачани од 

меѓународната организација за планинско спасување ICAR (International Commission 

for Alpine Rescue) не може да се постигне преку еден или два проектни циклуси и 

само со покривање на трошоците за редовното функционирање на службата, без да се 

обезбедат средства за развој, едукација и планирање на организациската поставеност 

во пресрет на предизвиците кои се условени со новите туристички, економски и 

социјални трендови во регионот. 
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Причини за почеток на проектот 

Причини за започнување на активностите за ставање во функција на 

планинската спасителна служба во регионот на Охридското Езеро има повеќе.  

Главна причина е зголемување на безбедноста на граѓаните на Република 

Северна Македонија кои живеат или престојуваат на територијата на петте општини 

– Охрид, Струга, Вевчани, Дебрца и Ресен, каде што засега формално делува 

службата. Функционирањето на службата како јавен сервис за граѓаните со 

превентивна, заштитна и спасувачка улога ја обезбедува оваа цел. 

Многу важна улога на Службата во регионот, којашто е поврзана со 

почетната идеја за нејзино ставање во функција како јавен сервис, е обезбедување 

заштита и спасување за потребите на туристичките активности кои се одвиваат на 

територијата на регионот. Земајќи во предвид дека регионот на Охридското Езеро е 

најголемиот туристички регион во земјата и воедно најголем регион каде што се 

остваруваат програми за активен туризам, постоењето на ефикасен систем за 

спасување претставува важен дел од системот на квалитетна туристичка услуга и 

незаобиколен елемент за ставање во функција на комплетно организирана 

туристичка дестинација. Доколку го земеме во предвид фактот дека туризмот е 

најважниот економски генератор во регионот, воспоставувањето на планинската 

спасителна служба треба да се гледа како примарно економска мерка. Фактот што 

најголемиот дел од припадниците на службата се водичи во планина или туристички 

претприемачи, укажува на тоа дека станува збор за постоење на јасна визија за тоа 

што се очекува од службата и каде е нејзиното место во регионалниот економски 

развој. 

Важен мотив за започнување со проектот е и општата состојба со 

спасувањето во земјата, посебно со спасувањето на планина. Проблемот со 

спасувањето на планина не е дефиниран како проблем со конкретни и ефикасни  
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решенија, а од засега поставените „решенија“ може да се заклучи дека нема 

адекватно препознавање на важноста на планинското спасување ниту како елемент 

на цивилната безбедност во секојдневното живеење и во контекст на современите 

трендови за навиките за живот, спорт и рекреација на населението, ниту пак како 

важен фактор за развој на туризмот. Организирање на ефикасна служба за планинско 

спасување, со целосно имплементирање на меѓународните ICAR стандарди, со 

примена на издржани критериуми за квалификација и селекција на стручните лица и 

интегрирана во институционалниот систем на локално и национално ниво, може да 

претставува добар пример кој ќе служи како образец за реплицирање на позитивните 

искуства и во други региони од земјата. 

Учество на планинарската и алпинистичката заедница од регионот во 

градење нови стандарди во спасувањето, а со тоа давање придонес и кон креирање 

нови општествени стандарди за квалитет воопшто, претставува значаен мотив за 

локалната, но и за алпинистичката заедница од целата земја, да се демонстрира 

поширокото општествено значење на алпинизмот и планинарството надвор од 

релативно тесната рамка на нивното сфаќање исклучиво како спортска дејност. Тоа е 

важен момент кој создава мотивација кај целата алпинистичка заедница од земјата за 

вклучување во активностите на службата и проектот. 

И на крај, важен мотив за започнување со проектот се генералните определби 

на општинската организација на Црвен Крст Охрид да дава значителен придонес во 

креирање на подобро организирано и похумано општество. 

 

 

 

 

 

 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

13 
 

 

ЗНАЧЕЊЕТО НА СПАСУВАЊЕТО НА ПЛАНИНА ЗА РАЗВОЈОТ НА 

ТУРИЗМОТ И КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

 

 

 

Човечкиот фактор и несреќите на планина 

Во минатото луѓето од нашето поднебје интензивно се движеле и 

престојувале на планина, а главниот мотив за тоа бил стопански. Луѓето престојувале 

на планина главно заради сточарство, земјоделие, експлоатација на шумски 

производи и транспорт. Во минатото животот на планината бил многу интензивен, за 

што сведочат и големиот број планински патеки што можат да се видат во речиси 

сите планински области во Македонија. Со промените на начинот на живот, главно 

трансформацијата од рурален во градски начин на живот и погрешните политики кои 

довеле до иселување на руралните и планинските предели, планините остануваат 

речиси без луѓе, со исклучок на високопланинските предели кои во одредена мерка 

продолжуваат да се експлоатираат за сточарство. Бројот на луѓе што се присутни на 

планините се намалува. 

Во последните две децении заради реактуелизирање на сточарството и 

другите планински стопански дејности, постепено се зголемува бројот на луѓе 

присутни на планините. Од друга страна, со популаризација на спортовите и 

рекреацијата во природа, пред се планинарењето, планинскиот велосипедизам и 

скијањето, планините на некој начин повторно “оживуваат“. Бројот на луѓе присутни 

на планините е флуктуирачки условен од периодот од годината и деновите во 

седмицата. Во летните месеци планините се најпосетени со домашни и странски 

туристи, а гледано во однос на деновите од седмицата, најголема посетеност има во 

деновите од викендот. При организирање настани како што се масовни искачувања 

на планински врвови, тури со велосипеди или трки во планинско трчање, бројот на 

посетители во релативно мали зони на планината, во радиус од десетина километри  
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изнесува од неколку стотини до илјада, па и повеќе посетители. Планините околу 

поголемите градови и развиените културни центри се поинтензивно посетени.  

 

Посетеност на планините во регионот на Охридското Езеро 

 Планините во регионот на Охридското Езеро заради интензивниот туристички 

промет во последните години  имаат зголемен број на посетители. Зголемувањето на 

бројот на туристи во најатрактивните зони на планината Галичица – врвот Магаро и 

планината Јабланица – врвот Црн Камен, е со стапка на раст од најмалку сто 

проценти на годишно ниво. Овие две зони, заедно со врвот Голем Кораб во 

националниот парк Маврово и Титов Врв на Шар Планина, се најпосетените 

планински атракции во нашата земја. Посетеноста на врвот Магаро е најголема. 

Заради отсуство на прецизна евиденција не може да се калкулира со точни бројки за 

посетеноста на одредени зони на планината, но во периодот Мај – Ноември, врвот 

Магаро веројатно има помеѓу 150 и 300 посетители седмично.  

 

 

Посетеноста на 

планините во регионот од година 

во година се зголемува како 

резултат на “западните 

трендови“ за outdoor 

активности. Зголеменото 

присутво на луѓе на планините 

наметнува потреба од 

соодветно организиран систем 

за заштита и спасување. 
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Бројот на несреќи на планината е правопропорционално зависен со бројот на 

посетители. Фреквенцијата и карактерот на несреќите зависат од структурата на 

посетителите. Стапката на несреќи кај посетителите со добра планинарска едукација 

и кои поседуваат квалитетна планинарска опрема е понизок одошто кај туристите без 

соодветен тренинг и опрема. Заради феноменот на занимавање со активности на 

планина како статусен симбол, но и еден вид фитнес во природа како дел од 

современа здравствена култура која се шири со голема брзина, за очекување е дека во 

иднина бројот на луѓе кои се движат на планина без соодветна опрема и едукација ќе 

биде поголем, а тоа ќе услови зголемен број на несреќи. Кога станува збор за 

предвидување на состојбите со посетеноста на планините и очекуваниот број на 

несреќи, динамиката на развој на планинарските спортови и развојот на планинскиот 

туризам треба да се земат во предвид не само како апсолутни бројки, туку треба да се 

следи и прогресијата на дејностите и годишните стапки на раст. Ова е генерален 

тренд насекаде во светот, а не само во нашата земја, со тоа што во одредени региони 

како што се Алпите, Пиринеите, Карпестите Планини и слично, апсолутните бројки 

на посетителите биле високи уште пред неколку децении, што условило создавање 

ефикасни служби за спасување и акумулирање соодветни искуства кои им 

овозможуваат на сите учесници во туризмот и во организација на јавниот живот, да 

располагаат со доволно знаење и сериозни предвидувања за справување со идните 

предизвици. Во нашата земја најзначајни се информациите што ги прибираме и 

обработуваме во сегашниот период. Од нивната правилна интерпретација ќе зависи 

ефикасното планирање и организирање на службите за спасување. 

 

 

Планинско рекреативни зони и инциденцата на несреќи 

Во регионот на Охридското Езеро има неколку планинско рекреативни зони 

со различен интензитет на посетеност и различна стапка на очекуван пораст на  
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посетеноста. Според интензитетот на посетеност најфреквентно посетените зони 

може да се претстават на следниот начин: 

 

Табеларен преглед на посетеност на планинско рекреативните зони во 

регионот на Охридското  Езеро 

 

 

 

Доколку се земат во предвид трендовите во планинскиот туризам и 

климатско релјефните карактеристики на регионот, во наредниот петгодишен период 

ќе дојде до зголемување на бројот на посетители во сите рекреативни зони на 

планините. На долниот преглед се прикажани зоните каде што има најголема 

веројатност да се зголеми туристичката посетеност, според вид на активност и 

период од годината. 

 

НП Галичица - врв Магаро 

НП Галичица - врв Лакосигној 

НП Галичица потег од Велестово до Пештани 

Јабланица - Црн Камен 

НП Галичица - Низок, Среден и Висок Врв 

НП Галичица - Три Мажи 

Јабланица - рекреативна зона околу Вевчани 

НП Пелистер - Брајчино - Големо Езеро 

НП Пелистер - Сливница - Голема Чука 

Јабланица - Чумин Врв 
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Планинарење - hiking 

     

 Hiking во летен период 

 

 

Прегледот во табелата е изнесен како проекција која што е направена врз 

основа на сегашната организација на туристичката инфраструктура за оваа активност 

(функционални планински патеки), релјефните и просторни карактеристики на 

одредени подрачја од кои што произлегуваат атрактивно мотивациските вредности 

на одредени субрегиони, и динамиката на раст на посетеноста на горе наведените 

области во изминатите десетина години. 

 

 

 

 

 

НП Галичица 
- Магаро 

НП Галичица - 
Лакосигној 

НП Галичица - Велестово - 
Пештани 

Јабланица - Црн Камен 

НП Пелистер - Два Гроба, Ветерница, Порта 

НП Галичица - Три Мажи 

НП Галичица - Лакосигној - Велестово 

Јабланица - Вевчани - Црн Камен 
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  Планинарите или популарно “хајкерите“ се најзастапената категорија на рекреативни 

посетители на планините во регионот. Оваа спортско рекреативна активност добива се поголема 

масовност и тоа треба да се гледа во контекст на зголемената инциденца на несреќи во наредниот 

период. 

 

 Планински велосипедизам 

Планинскиот велосипедизам бележи значителен раст насекаде во светот, а 

природните карактеристики на планините во регионот и постоечката планинска 

инфраструктура овозможуваат предуслови за следење на овој тренд и во Охридскиот 

регион. Бројот на самостојни туристи и организирани групи во регионот е во 

постојан пораст и се карактеризира со исклучителна динамичност во однос на 

емитивните дестинации од каде што доаѓаат туристите. Правилно насочен развој на 

инфраструктурата за планински велосипедизам ќе овозможи негово значително 

учество во вкупниот туристички промет и економските бенефити за регионот.  
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 Планинскиот велосипедизам е брзо растечки сегмент во авантуристичкиот туризам, и 

оваа категорија туристи се “посакувани“ туристи во секоја дестинација заради економскиот и 

социјалниот статус, но од друга страна, за ставање во функција на вакви производи неопходни се 

одредени предуслови, меѓу кои и постоење на систем за спасување. 

 

 

Во поглед на менаџирањето со безбедноста на планина, оваа категорија 

туристи претставуваат потенцијална група со прилично висок ризик и голема 

веројатност за несреќи. Подготвени одговори за решавање на потенцијалните 

проблеми се од важност за безбедноста на туристите и крајниот исход при несреќите. 

Исто така треба да се напомене дека оваа категорија туристи имаат сериозно 

влијание во креирањето на имиџот за одредена дестинација, па оттука ефикасен риск 

менаџмент значи и добра промоција за дестинацијата. 
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Планински велосипедизам (летен период) 

 

 

 

 Параглајдерство 

Параглајдерството е спорт со многу висок ризик што може да се види од 

статистиката на несреќи на светско ниво, а истото се потврдува и преку 

статиститката на несреќите во Охридскиот туристички регион. Речиси една третина 

од сите интервенции од посериозен карактер се случени при параглајдерство. 

Најкритичен е регионот во потегот од превојот на Галичица (област Баба) до 

езерската линија. Карактерот и локацијата на повредите во оваа дејност, кои многу 

често се животно загрозувачки и на тешко достапен терен, укажуваат на потребата од 

врвно опремени и обучени тимови. Засега најголемите предизвици за службата се со 

настрадани параглајдеристи.  

 

 

НП Галичица - Велестово - 
Асанџура - Корита - Пештани 

НП Галичица - Велестово - 
Елшани  

Јабланица - Вишни - Радожда 

Дебрца - Илинска Планина 

НП Пелистер - потег од Брајчино 
до Претор 
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Земајќи го во предвид фактот дека популарноста на дејноста во светски 

рамки постојано се зголемува и дека земјава, посебно регионите на Крушево и НП 

Галичица, се одлично позиционирани дестинации за овој селективен облик на 

туризам, неминовно е вложување сериозни напори за создавање ефикасни алгоритми 

за решавање на овој тип несреќи. 

   Параглајдерство (летен период) 

 

НП Галичица - Крстец 

НП Галичица - Област Баба 

НП Галичица - Магаро 

Јабланица - Чумин Врв 

Јабланица - Вевчани 
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 Турно скијање 

Зимските туристичко рекреативни активности до пред дваесетина години 

главно се поврзуваа со алпското скијање, посебно кога станува збор за Македонскиот 

туризам. Како резултат на влијанијата од западните земји и постојаната потреба на 

светскиот пазар да се истражуваат нови дестинации, последните десетина години 

бројот на туристи кои доаѓаат во земјата заради практикување турно скијање е во 

постојан пораст. Во прилог на атрактивноста на зоните за турно скијање во нашите 

планини одат релјефните карактеристики и солидната висина на снежна покриеност. 

Глобалното затоплување секако дека е закана за сите зимски активности, но тоа не е 

случај само во Македонија, туку е проблем со кој се соочуваат речиси сите 

дестинации за турно скијање во Европа. И покрај заканите од глобалното 

затоплување, во повисоките зони на планините во Охридскиот регион, пред се заради 

високото ниво на врнежи условени со влагата од езерата, речиси секоја зима има 

солидно долг временски период со висина на снежна покривка што овозможува 

практикување на дејноста.  

 

 

Клиентите за турно скијање - “ski mountaineering” се уште една посакувана категорија 

туристи, меѓутоа овие програми не можат да се замислат без постоење на квалитетен систем за 

спасување на планина. 
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Ризиците во турното скијање се големи и тие произлегуваат од техничкиот 

аспект на дејноста и снежното и зимско опкружување. Турното скијање, 

параглајдерството и планинскиот велосипедизам ќе бидат главен извор на несреќи во 

планинскиот туризам во регионот. Карактерот на несреќите во турното скијање 

бараат врвни вештини и поседување квалитетна опрема, а овој тип интервенции 

носат висок ризик по безбедноста на спасителите. 

   Турно скијање (зимски период) 

 

 

 

 Движење со дрезги 

Движењето со дрезги (snowshoeing) е активност која се карактеризира со 

исклучителна динамичност во поглед на растот и потребата за откривање нови 

дестинациски простори. Туристите кои ја практикуваат оваа дејност припаѓаат на 

повозрасна старосна категорија и најчесто се многу внимателни во поглед на 

превземањето ризици, но заради природата на дејноста и зимскиот период постојат 

неминовни ризици. Интервенциите за спасување при несреќи кај турите со дрезги 

според организациската и техничката структура се слични со интервенциите во 

турното скијање. 

НП Галичица - 
Магаро 

Јабланица - Чумин 
Врв 

Јабланица - Црн 
Камен 
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 Движењето со дрезги – “snowshoeing” е форма на масовна активност на планините во 

зимскиот период, што значи дека постои широк пазарен сегмент. Нашите планини според 

конфигурацијата и климатските одлики, имаат одлични услови за оваа активност, меѓутоа и за неа, 

како и за турното скијање важи истото - не може да се спроведува без развиени планински 

спасителни служби. 

 

  Snowshoeing (движење со дрезги – зимски период) 

 

НП Галичица - Магаро 

Јабланица - Црн Камен 

Јабланица - Чумин Врв 

Дебрца - Илинска Планина 

НП Пелистер - Два Гроба, 
Ветерница, Порта 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

25 
 

  

 Спортско рекреативни активности на локалното население 

Планинското секојдневие е составен дел од менталниот склоп на 

населението во Македонија заради милениумската историја на живот на планина. Во 

последните триесетина години на минатиот век начинот на живот во планинските 

области беше нарушен со погрешно креираните политики за колективизација и 

индустријализација на градовите, што неминовно доведе до напуштање на руралниот 

(планински) начин на живот. Но колективниот ментален склоп за живот на планина 

се уште постои и со новите трендови за спорт и рекреација на отворено и на планина 

тој добива реафирмација. Практикувањето спортско рекреативни активности на 

планина од страна на населението во регионот на Охридско Езеро последните години 

добива карактер на масовност. Најчесто практикувани активности од локалното 

население се планинарењето, лесни прошетки на планина, планински велосипедизам, 

излетништво, а во последните години зимските активности како турното скијање и 

слободното скијање (free ride) стекнуваат се повеќе приврзаници. Важноста на 

практикувањето на овие спортско - рекреативни активности за локалното население, 

но и за општеството е голема, како од здравствен, така и од социјален и економски 

аспект. Впрочем во прилог на тоа говорат трендовите во развиените земји каде што 

спортот и рекреацијата на отворено добиваат карактер на масовна активност. 

Несомнено, западните културни трендови се прифаќаат од локалното население што 

ќе резултира со зголемена активност на луѓето на планина. Присуството на 

локалното население на планина е важно за откривање нови можности за спорт и 

рекреација кои можат да бидат ставени во функција на туризмот, што ќе придонесе за 

диверзификација на туристичката понуда, а со правилна едукација на населението, 

тие би требало да бидат најважниот фактор за заштита на природните и културните 

вредности. 

Меѓусебната зависност на спортот и рекреацијата во природа од страна на 

локалното население и постоењето на ефикасна служба за планинско спасување е 

двонасочна. Од една страна, постоењето на спасителна служба ги охрабрува луѓето  
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од различни возрасни и интересни категории да се занимаваат со спорт и рекреација 

на планина, но поголемиот број практиканти на овие дејности значи и подобра база 

за регрутирање идни волонтери и професионалци во планинската спасителна служба. 

Во поглед на развојот на туризмот, повисокиот степен на outdoor култура кај 

локалното население ги зголемува локалните капацитети за оперирање во 

авантуристичкиот туризам. 

Спортско рекреативни активности на локалното население во регионот на 

Охридското Езеро 

 

 

Може да се заклучи дека со оглед на модерните трендови за спорт и 

рекреација на планина и воопшто престој во природа, посетеноста на планините ќе 

биде значително зголемена, што ќе ја зголеми веројатноста за несреќи. Земајќи во 

предвид дека обврска на државата е да обезбеди заштита и спасување за населението,  

што е впрочем дефинирано и со законите (Закон за заштита и спасување, Закон за 

локална самоуправа), создавање на просторни сили за интервенирање е неопходно.  

 

Планинарење 

Излетништво 

Планински велосипедизам 

Лов 

Прошетки во природа 

Зимски активности 
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Сето ова ќе биде значително потенцирано со напредокот на земјата во 

евроинтеграциските процеси. 

 

 Стопански активности на планина во регионот 

Стопанските активности на планина во регионот опфаќаат неколку основни 

категории кои и во минатото биле дел од секојдневниот “стопански“ живот на 

локалното население. Тоа се: сточарството, земјоделството, собирањето билки, 

собирањето шумски плодови, шумска сеча, сервисирање мали хидроцентрали и 

телекомуникациски точки. 

 

Најчести стопански активнсоти на планина 

 

 

 

 

Сточарство Сеча на дрва 

Земјоделие 
Прибирање шумски 

плодови и билки 

Стопански 
активности на 
планините во 

регионот 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

28 
 

 

Несреќите на оваа категорија посетители на планините во регионот беа 

доминантни во однос на вкупниот број интервенции на планинската спасителна 

служба. Карактерот на несреќите е во широк дијапазон од лесни повреди до животно 

загрозувачки трауми или болести. За правилно менаџирање на несреќите кај оваа 

категорија посетители, покрај високото ниво на обученост и материјално-техничка 

опременост на тимовите, важно е креирање стратегија и механизми за комуникација 

со засегнатите страни и со јавноста. Бидејќи најчесто тоа се локални жители, 

информациите за несреќата и апелот за помош се шират „радијално“, во сите насоки, 

што во јавноста создава прилично голема конфузност, а работата на планинската 

спасителна служба ја прави отежната и многу деликатна. Секако, со ставање во 

функција на интегриран систем за планинско спасување, ќе се креираат алгоритамски 

решенија - обрасци за менаџирање на ваквите ситуации. 

 

 

 Рурални населени места кои се тешко достапни во зимски период 

Заради планинскиот карактер на регионот, надморската височина на која се 

поставени дел од населените места и начинот на сервисирање на проодноста на 

патиштата во зимскиот период, речиси секоја зима се јавува потреба од  интервенции 

на службата, заради евакуација на локални жители, достава на храна и лекови или 

сервисирање на одредени објекти. Потреба за ваков тип интервенции најчесто се 

јавува за планинските села на Јабланица и населените места во општина Дебрца. Овој 

тип интервенции бараат опременост со соодветни транспортни средства, опрема за 

движење во зимски услови (турно скии и дрезги), како и специјализирана опрема за 

укажување прва помош и транспорт на повредени во зимски услови. 
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 Важноста на добро организирано спасување за развој на туризмот 

Регионот на Охридското Езеро е најголемиот туристички регион во 

Република Северна Македонија, каде се остварува вториот по големина број на 

посети од странски туристи, после градот Скопје. Доколку се земе во предвид 

природата на посетата на странските туристи во регионот на Охридското Езеро која 

што главно е заради туристички побуди, нема дилеми дека станува збор за главната 

туристичка дестинација во земјава, посебно во периодот Мај - Октомври.  

Меѓу различните селективни облици на туризам кои може да се 

практикуваат во регионот на Охридското Езеро, авантуристичкиот туризам има 

најголем потенцијал за развој, а доколку се земе во предвид трендот на 

комплементарно поврзување на активностите на отворено со културни содржини, 

коишто во регионот ги има многу и истите се високо валоризирани туристички 

атракции, нема дилеми дека авантуристичкиот туризам е најголемиот туристички 

потенцијал на регионот. 

Процесот на креирање туристички производ, кој во најголем дел се 

поклопува со  процесот на креирање туристичка дестинација, во една од фазите како 

задолжителен елемент, вклучува и квалитетни јавни сервиси, а меѓу нив, кога 

станува збор за авантуристички туризам, спасувањето има важно место. 

Авантуристички производ без прецизно дефинирани решенија за спасување не може 

да се категоризира како комплетен производ и како таков ниту може конкурентно да 

се пласира на пазарот, ниту пак може да постигне цена која би обезбедила 

одржливост и би била еквивалент на принципот „вредност за пари“. Има многу 

примери од светската пракса во авантуристичкиот туризам каде што се случило 

прерано пропаѓање на туристички производи или девалвирање на имиџот на 

туристичките дестинации, токму заради непостоење на ефикасни служби за 

спасување, што довело до несоодветен менаџмент и лоши реакции во случај на 

несреќи, а тоа пак го руши рејтингот на дестинацијата.  
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Авантуристичкиот туризам се карактеризира со потреба за доживување 

авантура и соочување со одредено ниво на предизвици, меѓутоа во речиси 90% од 

туристичките аранжмани во овој туристички облик, туристите очекуваат ефикасен 

систем на спасување. Како најекстремен пример можеме да ги земеме 

комерцијалните експедиции на Хималаите, на врвови од 8000 метри. И покрај тоа 

што станува збор за активност со голем ризик и присуство на многу ризик фактори 

кои се надвор од контролата на организаторот на патувањето, сите кои се вклучени 

во туристичкиот промет,  клиентите и операторите пред се, очекуваат интевенција на 

службите за спасување, па дури и во случаи кога настраданите се наоѓаат на 

надморска височина од 7000 - 8000 метри. Соодветно на предизвиците, таксите за 

осигурување во случај на потреба од интервенција, се движат во износ од неколку 

илјади евра по клиент или десетици илјади евра по експедиција. 

Клиентите во авантуристичкиот туризам се клиенти на иднината. Тие 

оставаат многу повеќе пари во дестинацијата, споредено со клиентите во масовниот 

туризам, но за да се задоволат нивните очекувања потребно е исполнување на 

прилично високи стандарди на услуги. Кога станува збор за развој на современ 

авантуристички туризам, ефикасното спасување е “conditio sine qua non” (услов без 

кој не се може) и прашање кое што треба да го одговорат креаторите на развојните 

политики и донесувачите на одлуки во туризмот, е дали во дестинацискиот простор 

сакаме да имаме туризам или не. Ефикасен систем за спасување е „услов без кој не се 

може“ за да се развие одреден дестинациски простор. Според податоците на UNEP 

најмалку 65% од прометот во авантуристичкиот туризам, како приход останува во 

дестинацискиот простор и затоа на авантуристичкиот туризам се гледа како најважен 

генератор на економскиот развој во дестинациите со слаба економија а висок 

потенцијал за авантуристички туризам. 
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РЕАЛНИ МОЖНОСТИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСЕН 

СИСТЕМ ЗА СПАСУВАЊЕ НА ПЛАНИНА ВО РЕГИОНОТ НА 

ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 

 

 

 

Планинската спасителна служба претставува комплексен организациски и 

оперативен систем. Креирањето на службата, нејзиното одржливо функционирање и 

обезбедување на потребниот развој се подложни на општите закономерности кои 

важат за секој функционален систем. За поставување ефикасен систем за спасување и 

одржливо функционирање, потребно е да бидат задоволени одредени предуслови.  

 

 Тоа се: 

1. Првиот предуслов е да постои реална потреба за спасување, во 

конкретниот случај со планинската спасителна служба во Охрид - реална 

потреба за планинско спасување. 

2. На почетокот е потребен соодветен број и профил на стручни 

лица кои можат да обезбедат комплетно функционирање на службата. 

3. Постоење на почетно „иницијативно јадро“ сочинето од стручни 

лица и материјално-технички средства и просторна организација, исто така се 

неопходни, барем кога станува збор за процес кој од волонтерски систем 

треба да се трансформира во јавен сервис. 

4. Институционална поддршка за функционирање на службата, 

под кое што се подразбира финансиска поддршка, поддршка со материјално-

технички средства, вклучување во организациската структура на 

институциите на локално и централно ниво. 

5. Поддршка од пошироката општествена заедница. 
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Во продолжение ќе бидат објаснети секој од горе наброените предуслови во 

контекст на планинската спасителна служба во Охрид. 

 

1. Реална потреба за планинско спасување во регионот на 

Охридското Езеро. 

Регионот на Охридското Езеро со петте општини кои територијално се 

опфатени со функционирањето на планинската спасителна служба, според 

релјефните карактеристики претставува типично планинско подрачје. Надморската 

височина на областа се движи од 695 метри (Охридското Езеро) до 2265 метри (врвот 

Кота на планината Галичица). Во регионот на петте општини - Охрид, Струга, 

Вевчани, Дебрца и Ресен има десетина населени места поставени на надморска 

височина над 1000 метри со активен живот во текот на целата година.  

На планините Галичица, Јабланица, Исток, Плаќенска, Илинска и Пелистер 

се одвиваат различни стопански активности како сточарство, сеча на дрва, 

земјоделие, собирање билки и шумски плодови, што значи дека на планината има 

движење и активност.  

 

Областа во националниот 

парк Галичица околу врвовите Магаро 

и Лакосигној се најфрекфентните 

планински туристички локации во 

Република Северна Македонија. 

Големиот број посетители е 

правопропорционален со веројатноста 

за настанување планински несреќи, 

што може да се потврди и со 

евиденцијата на интервенции од 

страна на планинската спасителна 

служба во последните пет години. 
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Регионот на Охридското Езеро е најголемата туристичка област во 

Република Северна Македонија каде што се остварува вториот по големина 

туристички промет во земјата, а туризмот е најважната економска дејност во 

регионот, како во поглед на моменталниот економски ефект врз директниот и 

индиректниот туристички сектор, така и во поглед на можностите за развој и 

генерирање на сите економски активности во регионот. Меѓу можностите за 

креирање туристички програми, авантуристичкиот туризам има најголем потенцијал 

со најдобри економски перспективи, кои произлегуваат од климатско релјефните 

карактеристики на регионот, биодиверзитетските вредности, карактерот на целната 

група туристи и актуелните трендови на меѓународниот туристички пазар. 

Развојот на одреден туристички производ или дестинациски простор 

примарно е условен со три основни фактори, а тоа се: 

- атрактивност и достапност 

- квалитет 

- цена 

Безбедноста на туристичкиот производ или безбедноста на туристичката 

дестинација се неодвоив дел од квалитетот на истите, а во авантуристичкиот туризам 

заради природата на активностите, безбедноста е еден од најважните предуслови за 

да може одреден производ или дестинација да биде пласиран на туристичкиот пазар. 

  

Меѓународните стандарди за безбедност во авантуристичкиот туризам се 

многу високи и прилично прецизно дефинирани, и доколку се земе во предвид дека 

одредени дестинации како што се Француските или Швајцарските Алпи егзистираат 

како авантуристички дестинации речиси триста години, не треба да постои сомнеж 

дека на меѓународниот пазар не постои јасна препознатливост за тоа како треба да 

изгледа една безбедна туристичка дестинација. 
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Потенцијалот на македонските планини генерално, а посебно вредностите во 

регионот на Охридското Езеро овозможуваат создавање исклучително квалитетни 

туристички производи со уникатни вредности, што е важен предуслов за пласман на 

пазарот, обезбедување конкурентност и постигнување економски бенефит кој ќе 

обезбеди туристички и општ развој. Меѓутоа, важен предуслов за да се овозможи 

туристички промет во авантуристичкиот туризам и генерално во туризмот, е 

безбедноста. Вкупната инвестиција што туристичкиот сектор треба да ја вложи во 

креирање безбедна дестинација, се разбира преку различни начини на придонес и 

финансиска поддршка, е целосно оправдана, гледана од аспект на “cost - benefit” 

анализите кои се задолжителни за секој инвестициски проект. 

 

  

 

Авантуристичкиот туризам спаѓа во категоријата на одржливи туристички форми, 

меѓутоа за креирање атрактивни производи и дестинација со имиџ, неопходно е задоволување на 

потребните стандарди. Јавните сервиси, меѓу кои и спасувањето, се задолжителен дел од сервисите 

во дестинацискиот простор за да може да се изгради статус на атрактивна туристичка 

дестинација. 
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Потребите на локалното население за изведување на стопанските активности 

на планина, навиките за спорт и рекреација во природа, како и тенденциите во 

националниот и регионалниот туризам, условуваат движење и престој на луѓе на 

планините. Во летниот период, посетеноста на високопланинските области над 1500 

метри е интензивна, посебно во периодот Јуни - Септември, додека пак во зоната до 

1100 метри има десетина рурални населби со активен живот.  

 

 

Атракции 

Удобности 
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Човечката активност на планината е пропорционална со несреќите на 

планина. Околу 60% од евидентираните несреќи во регионот се инциденти во кои 

што настраданите се локални жители и околу 40% се несреќи во кои што 

настраданите се домашни и странски туристи. Бројот на евидентирани несреќи на 

планина во кои што како главен носител на спасителната акција е вклучена 

планинската спасителна служба од Охрид, на годишно ниво се движи од 30 до 35. 

Треба да се напомене дека ова не е реалниот број на несреќи, бидејќи според 

неофицијалните теренски истражувања на службата во комуникација со локалното 

население, констатирано е дека бројот на ициденти на планина во регионот на петте 

општини на годишно ниво изнесува околу 60. Овој број на инциденти е повеќе од 

доволна причина за да постои служба за спасување на планина. 
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2. Квалификации и стручност на иницијативното јадро на 

спасителната служба 

Детална елаборација на потребните стручни лица, гледано од аспект на 

проблематиката на планинското спасување, ќе биде изнесена во поглавјето од 

студијата посветено на човечките ресурси. Овде ќе биде разгледана состојбата со 

човечките ресурси гледани како иницијативно јадро за формирање професионална 

планинска спасителна служба. 

За ефикасно да функционира една планинска спасителна служба потребни се 

следниве профили на стручни лица: 

- Квалификувани спасители 

- Квалификувани стручни лица за логистика 

- Лица квалификувани за административни работи 

 

Преглед на трите основни категории стручни лица потребни за ефикасна 

спасителна служба 

 

 

Квалификувани 
спасители 

Стручни лица за 
логистика 

Стручни лица за 
администрација 
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Покрај “планинско - спасителските“ квалификации на луѓето кои ќе се 

вклучат во работата на службата, внатре во иницијативното јадро важно е да има 

доволно организациско и менаџерско искуство за воспоставување ваков тип 

организациски системи. 

На почетокот ќе биде дадена кратка анализа на стручните лица од аспект на 

алпинистичкото, планинарското и општото образование. 

Најдобар увид во кадровскиот капацитет на планинската спасителна служба 

во Охрид ќе се добие доколку се разгледа структурата на членовите на службата, по 

неколку основи кои се важни за планинско спасителната дејност. Следува преглед на 

структурата на членовите на тимовите. 

 

 

Квалификација Број на 

стручни лица 

 

Алпинисти со различен степен на обученост според 

програмата на Македонската алпинистичка федерација  

 

8 

 

Кандидати за инструктори по алпинизам кои ќе ја 

завршат својата обука во следните две до три години 

 

2 

 

Спасители во процес на обука за спасување на технички 

планински терен според стандардите на меѓународната 

комисија за планинско спасување ICAR (high angle 

rescuing) 

 

15 
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Спасители во процес на обука за спасување на нетехнички 

планински терен според стандардите на меѓународната 

комисија за планинско спасување ICAR (low angle 

rescuing) 

 

30 

 

Професионални водичи во планина лиценцирани според 

меѓународниот стандард IML – International Mountain 

Leader 

 

 

8 

 

Спасители со завршено високо образование 

 

40 

 

Лекари од различни специјалности 

 

5 

 

Правници, стручни лица за администрација 

 

4 

 

Завршено високо образование од областа на техничките 

науки 

 

4 

 

Прегледот на квалификациите на членовите на службата укажува дека 

кадровската структура на членовите на тимот ги задоволува вообичаените стандарди 

во поглед на потребните стручни лица. Потребно е завршување на процесот на обука 

за спасување на нетехнички и технички планински терен, како и започнување со 

процес на специјализирана обука за спасување во зимски услови, кое што досега не 

беше возможно заради немање на потребната опрема. Со започнување на следниот 

проект од истата програма, ќе се обезбеди потребната опрема и по завршувањето на 

обуката, службата ќе може самостојно да ги извршува сите спасителни операции, 

како во летни така и во зимски услови. 
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 Алпинистите од 

алпинистичкиот клуб Патагонија 

од Охрид се иницијалното јадро за 

формирањето на службата и 

носечкиот столб за нејзиното 

функционирање. Високото ниво на 

ентузијазам и посветеност кон 

планината се главната гаранција за 

квалитет и одржливо 

функционирање на службата. 

 

 

 

 

Во врска со прашањето за потребниот капацитет во иницијативното јадро за 

организација и менаџирање на дејности од ваков тип, треба да се напомене дека 

десетина членови на службата имаат искуство во извршување раководни позиции во 

јавни организации, здруженија и приватни компании. Членовите на службата во 

минатото имаат успешно менаџирано неколку проекти од областа на планинарството, 

туризмот, спортот и културата, а истата иницијативна група е основач и активен 

носител на дејноста на пет здруженија, меѓу кои и Алпинистичкиот клуб Патагонија 

и Планинарскиот клуб Магаро, кои според структурата на дејноста се многу блиски 

со планинското спасување. 

 

 

3. Материјално - технички ресурси на иницијалното јадро 

Развојот на спасителните станици е подреден на вообичаената генеза како и 

секој организациско - оперативен систем. За да започне да функционира еден 

организациски систем со примарно оперативна дејност како што е спасувањето на 

планина, потребни се следниве услови: 
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- Стручни лица; 

- Материјално техничка опременост (специјализирана опрема,  

  возила); 

- Просторни услови; 

- Вклученост во редовното функционирање на институциите на  

  локално и национално ниво во дадената област; 

 

 Планинската спасителна служба од Охрид ги исполнува сите горе наведени 

предуслови. Со спроведување на активностите од проектот финансиран од ЕУ во 

ИПА 2 програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна 

Македонија и Република Албанија, набавена е потребната опрема за спасување во 

летни услови, а личната опрема што ја поседуваат членовите на тимот, овозможува 

елементарно функционирање и во зимски услови.  

 

 

 

Во рамките на тековниот проект 

финансиран од ЕУ набавена е најсовремена 

опрема за спасување на пристапен и 

непристапен терен во летни услови. 
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Опремата што ја 

поседува планинската 

спасителна служба е 

произведена по највисоките 

светски стандарди за 

безбедност и квалитет кои се 

пропишани за оваа индустрија. 

 

 

 

 

 

 

Во рамки на истиот проект набавено е едно теренско возило опремено за 

транспорт на повредени лица, а добиена е донација и на уште едно теренско возило 

од Црвениот Крст на Република Северна Македонија. 

  

Двете теренски 

возила опремени за транспорт 

на повредени претставуваат 

еден од суштинските елементи 

на планинската спасителна 

служба, со што се овозможува 

автономно делување. За 

ефикасно покривање на 

потребите за спасување во 

целиот регион, планирана е 

набавка на уште неколку 

теренски возила и согласно со 

предвидените активности во 

новиот проект   „возниот 

парк“ на службата ќе може да 

ги задоволите потребите за 

ефикасно функционирање. 
 

 

 

 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

43 
 

 

Основни предуслови за ставање во функција на системот за планинско 

спасување 

 

Во поглед на просторните услови, во рамки на тековниот проект извршена е 

пренамена на хангарот на ОО ЦК Охрид во современо опремен оперативен и 

тренажен центар, со што се создадени повеќе од доволни услови за оперативно 

функционирање на службата. 

Службата за планинско спасување веќе петнаесетина години интензивно 

соработува со институциите надлежни за спроведување на заштитата и спасувањето, 

како на локално, така и на национално ниво. Преку потпишани протоколи, 

воспоставена е соработка со подрачните служби на МВР, ДЗС, ЦУК, 

Министерството за здравство, НП Галичица и секако општините во регионот на 

Охридското Езеро. Од пред неколку месеци ставен е во функција СОС телефон за 

повикување на службата. Може да се заклучи дека и покрај непостоење на 

финансиска помош на државно или локално ниво, службата се интегрирала во 

регионалниот систем за заштита и спасување остварувајќи интензивна соработка со 

најрелевантните институции. 

Стручни лица 

Материјално 
техничка опременост 

Просторни услови 

Институционална 
интегрираност 
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Оперативна соработка на планинската спасителна служба со локалните и 

централните институции 

 

 

 

 

4. Поддршка од пошироката општествена заедница 

Планинската спасителна служба произлегува од алпинистичката и 

планинарската заедница во Охрид која ги формираше алпинистичкиот клуб 

Патагонија и планинарскиот клуб Магаро. Двата клуба имаат долгогодишна 

поддршка од локалните институции и од јавноста. Пример за поддршката се 

неколкуте алпинистички и планинарски акции во кои учествуваа членовите на овие 

клубови, а беа сериозно подржани од локалната самоуправа, бизнис секторот, 

локалните медиуми и граѓанството. 

 

 

 

•Подрачни сектори во регионот 

•Единица за специјални задачи МВР 

•Подрачни единици 
ДЗС 

•Подрачни единици 
ЦУК 

•Медицински центри 

•Центри за јавно здравје 
Министерство за 

здравство 

•Управа и ренџерски служби Национален парк 
Галичица 

•Управа и ренџерски служби Национален парк 
пелистер 
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Спасителната 

станица под врвот Магаро 

на Галичица е обновена со 

средства од клубот 

Патагонија, помош од 

домашни и странски 

институции, како и огромна 

поддршка и донации од 

граѓаните на Охрид. Ова е 

многу важен параметар за 

интегрираноста на 

службата во пошироката 

општествена заедница. 

 

 

Важен показател за поддршката што ја уживаат членовите на службата од 

општествената заедница и граѓанството во Охрид и во регионот, е помошта што ја 

доби алпинистичкиот клуб Патагонија при реновирањето на спасителната станица на 

Галичица во подножјето на врвот Магаро. Некогашното  одморалиште на 

Електростопанството на Македонија беше целосно распаднато. Од 2003 година 

алпинистите од Охрид со поддршка на локалната самоуправа, ОО ЦК Охрид, 

охридската јавност и неколку странски фондации, успеаја да реновираат еден дел од 

објектот и да го адаптираат во тренинг центар за спроведување обуки за спасување, и 

да уредат една просторија што ќе функционира како комплетно опремена спасителна 

станица, што за овој дел од планината има исклучително значење. Благодарение на 

помошта од целата локална заедница беа обезбедени финансиски средства, опрема и 

градежен материјал, со помош на коишто објектот е во завршна фаза од 

реконструкцијата. 
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Заклучок 

Планинската спасителна служба во Охрид како производ на алпинистичкиот 

клуб Патагонија и планинарскиот клуб Магаро и поддршката од општинската 

организација на Црвен Крст Охрид ги исполнува сите предуслови за да се 

трансформира во професионално организиран јавен сервис, примарно насочен кон 

задоволување на потребите за заштита и спасување на населението во петте општини 

од регионот на Охридското Езеро - Охрид, Струга, Вевчани, Дебрца и Ресен, но и 

како неопходна компонента за креирање атрактивна дестинација за авантуристички 

туризам.  

Во регионот на Охридското Езеро постои неодложна потреба за формирање 

планинска спасителна служба како јавен сервис, примарно за потребите на локалното 

население и туристичкиот сектор каде што се остварува најважниот туристички 

промет во нашата земја. Гледано од аспект на туризмот, постоење на службата за 

спасување е предуслов за развој на атрактивна туристичка дестинација. 

Моменталното ниво на кадровската структура, материјално - техничкото 

ниво кое што го поседува службата и интегрираноста со локалните институции, се 

солидна почетна основа за создавање јавен сервис за заштита и спасување на 

планина. Обезбедувањето континуирана финансиска поддршка од локалните 

самоуправи, како и од институциите на централно ниво, заедно со тековните и 

идните проекти од Европската Унија, ќе овозможи обезбедување нова општествена 

вредност во функција на локалното население и регионалниот економски развој. 
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ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА 

СЛУЖБА  

 

 

Организациската структура на планинската спасителна служба во Охрид 

треба да биде во функција на реалната мисија што ќе ја има службата, а тоа е 

обезбедување на квалитетна заштита и спасување за населението од пет општини во 

регионот на Охридското Езеро, како и спасување на туристите во овој дестинациски 

простор. Покрај примарната активност насочена кон обезбедување заштита и 

спасување во регионот, службата треба да учествува заедно со други релевантни 

институции на локално ниво, во креирање соодветни стратегии за риск менаџмент во 

редовните активности на локалното население и за туристичкиот сектор. 

Ангажирањето на службата во креирање риск менаџмент планови во регионот е 

особено важно за превенција на несреќите и минимизирање на последиците при 

евентуалните несреќи. 

 

Основни функции на планинската служба за спасување 

          

 

• Локално население, туристи, 
деловен сектор 

Заштита и спасување 
на планински терен и 

непристапни места 

• Јавен сектор 

• Деловен сектор 
Планирање за риск 

менаџмент 

• Поддршка на локални, 
регионални и национални тела 

Катастрофи 
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Основните задачи на службата во контекст на реалните можности за 

поддршка на нејзиното опстојување преку финансиска и институционална помош од 

локалните самоуправи и одговорните институции на централно ниво, го одредуваат 

нејзиниот структурен и функционален дизајн. 

 

Службата како јавен сервис треба да биде на услуга на четири основни 

категории корисници на услугите - односно да ги покрие сите аспекти на заштита 

и спасување на планински терен во случај на индивидуални несреќи. Треба да се прави 

разлика помеѓу делувањето на службата во заштита и спасување на планина и 

непристапни места, наспроти делувањето во случај на катастрофи, при коишто 

службата ќе биде вклучена како помошен субјект координиран од страна на 

соодветни државни институции, но тоа не е нејзина примарна улога. 

 

 

 

 

 

• Стопански активности на планина 

• Спорт и рекреација 
Локално 

население 

• Самостојни и организирани домашни и 
странски туристи Туризам 

• Компании вклучени во експлоатација на 
планински ресурси 

• Транспортни компании 

Останат деловен 
сектор 

• Национален парк Галичица, Национален 
парк Пелистер, МВР, Министерство за 
здравство, Противпожарна заштита 

Јавен сектор 
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Гледано од аспект на обврските што ќе ги има службата како јавен сервис, во 

нејзиниот состав треба да има три основни единици: 

1. Менаџмент на службата и координација со институции на   

 локално или централно ниво. 

2. Тимови за спасување на планина и непристапни места. 

3. Дел што ќе работи на превенција и планирање преку изработка  

 на риск менаџмент процени и анализи и кој што ќе спроведува  

 едукативни активности за потребите на сродните јавни    

 институции, деловниот сектор и населението. 

Заради ограничените можности, како во поглед на човечките ресурси, така и 

во поглед на обезбедување финансиска поддршка, овие сегменти во 

функционирањето на службата меѓусебно ќе се преклопуваат во своето делување 

заради ефикасно искористување на сите потенцијали. Земајќи во предвид дека 

наведените активности на службата не се одвиваат перманентно, поточно не постои 

секојдневен ангажман во ниту еден од горе наведените сегменти, постои можност за 

оптимална организација на целиот систем со ефикасно и економично искористување 

на сите ресурси. 

 Во однос на обврските како јавен сервис, делувањето на службата може да 

се подели во три основни дејности, како што е прикажано на илустрацијата. 

 

Менаџмент и 
координација со 

други 
институции 

Спасување на 
планина и 

непристапни 
места 

Превентвини 
и едукативни 

активности 
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Планинската служба за спасување во својата организациска и функционална 

поставеност треба да задоволи критериуми од два аспекта: 

1. Да биде ефикасен и економично поставен организациски и 

функционален систем дизајниран во согласност со потребите и можностите. 

2. Да делува како ефикасна служба за спасување на планина, што 

подразбира организациска поставеност во согласност со позитивните практики 

на сличните служби. 

Гледана од аспект на општите организациски принципи, поставеноста на 

службата може да се прикаже преку следната илустрација: 

 

 

Како што е образложено во претходните поглавја, планинската спасителна 

служба ги поседува неопходните предуслови за да функционира како ефикасен 

организациски систем, затоа што поседува стручни лица - спасители на планина, 

поседува опрема потребна за изведување на спасителни операции на планина, а во 

тек е креирање на функционален систем со сите потребни акти и процедури за 

делување. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОБУЧЕНИ ЛУЃЕ ОПРЕМА 
ВОСПОСТАВЕН 

ФУНКЦИОНАЛЕН 
СИСТЕМ 
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Гледано од аспект на потребното организациско и функционално ниво во 

контекст на планинските спасителни активности, службата во својот состав треба да 

ги има следниве оперативни целини: 

 

 

Земајќи ги во предвид спецификите на теренот каде што ќе дејствува 

службата, моменталните материјално технички можности, а секако и финансиските 

можности на регионалните и државните институции за поддршка на службата, 

нејзината организациска поставеност во поглед на човечки ресурси, материјално 

технички средства и просторна организација, би требало да изгледа вака: 

Човечки ресурси 

Обучени спасители 
за пристапен и 
непристапен 

планински терен 

Обучени спасители 
за логистика 

Лица обучени за 
администрација 

Материјално техничка 
опременост 

Простор за работа, 
тренинг и чување на 

опремата 

Возила 

Опрема за спасување 

Воспоставен 
оперативен систем 

Правилник за 
организациска 
поставеност на 

службата 

Процедури за работа 
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Накратко ќе бидат објаснети секоја од горе наведените целини, а подетално 

објаснување за начинот на организирање и волуменот на секој од горе наведените 

функционални сегменти, изнесено е во поглавјата за правната и финансиската 

анализа за одржливо функционирање на службата. 

 

 

Организациска поставеност 

 

Заради ефикасно функционирање, посебно во случај на потреба од 

спроведување комплицирани спасувачки операции од ургентен карактер, а примарно 

тргнувајќи од карактерот на основната дејност што ја врши службата, начинот на 

организациската поставеност треба да биде таков што ќе обезбеди висок степен на 

автономија во раководењето со спасителните операции и тековното планирање и 

развојот на потребните ресурси. 

 

ОРГАНИЗАЦИСКА 
ПОСТАВЕНОСТ 

Правен субјект 
- Подружница, 

дел од ЦК 
Охрид 

Автономен 
оперативен 
менаџмент 

Надзорни 
органи од 

чадор 
организацијата 

ЧОВЕЧКИ 
РЕСУРСИ 

Професионално 
ангажирани 

стручни лица 

Волонтери 

МАТЕРИЈАЛНО 
ТЕХНИЧКА 

ОПРЕМЕНОСТ 

Простор 

Опрема 

Возила 

ЛОГИСТИЧКИ 
ТОЧКИ 

Оперативен и 
тренинг центар 

Тренинг центар 
Велестово 

Спасителна 
станица и 

тренинг центар 
Галичица 
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Тргнувајќи од фактот дека планинската спасителна служба е резултат на 

здруженото делување на две организации - Алпинистичкиот клуб Патагонија од 

Охрид и општинската организација на Црвениот Крст Охрид, при што ОО ЦК Охрид 

е носител на ЕУ проектот во рамките на кој што се направи значителна надградба и 

опремување на службата, логично е службата да биде организирана како подружница 

во рамките на ОО ЦК Охрид. Работењето на службата ќе се дефинира со соодветни 

акти за работа, а релациите со чадор организацијата ќе бидат дефинирани во рамки 

на постоечките законски прописи и основните принципи за делување на Црвениот 

Крст како меѓународно движење. 

Заради воспоставување на логично очекуваната контрола во работата на 

службата, посебно од страна на организациите кои се финансиски поддржувачи на 

нејзиното функционирање, препорачуваме формирање надзорни органи кои би ја 

надгледувале и одобрувале периодичната програма за работа на службата, на 

годишно или шест месечно ниво и кои би вршеле контрола и надзор врз 

финансиското и материјално техничкото работење. 

Покрај законски задолжителни органи на управување, препорачуваме 

формирање на едно советодавно и едно надзорно тело. Советодавното тело би било 

„Совет на засегнати страни“ каде што би имало претставници на локалната 

самоуправа, подрачните единици на ДЗС, ЦУК и МВР. Надзорното тело може да 

биде со закон предвидениот надзорен одбор во кој што би партиципирале 

преставници на ОО ЦК Охрид и дел од институциите на локално ниво. 

Советот на засегнати страни би ја одобрувал програмата за работа на 

службата и тековно би го следел спроведувањето на истата, а надзорниот орган ќе 

врши контрола врз работењето на службата. 
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Со ваквиот начин на организациска поставеност сметаме дека ќе се постигне 

потребното ниво на автономија во оперативното и стручното работење на службата, 

кое што на раководниот тим ќе му биде повеќе од неопходна во првите години од 

функционирањето на службата, додека да се формираат општествени навики и 

стандарди за оваа дејност, што од своја страна ќе има клучно значење за ефикасното 

работење  и постигнување на очекуваните општествени ефекти. Од друга страна, овој 

начин на функционирање создава услови за креирање атмосфера на доверба врз 

основа на увид и контрола во работењето на службата, што за институциите кои ќе 

бидат главните корисници на услугите на службата - локалната самоуправа и 

подрачните единици на ДЗС, ЦУК и МВР, е од особена важност. 

За да дојде до исполнување на целосната ефективност на службата со 

стручниот и технички потенцијал што таа го поседува и во иднина истиот да може 

дополнително да го развива за потребите на заедницата, неопходно е истата да добие  

 

Стручен 
менаџмент 

на 
службата 

Органи на 
управување 

Совет на 
засегнати 

страни 

Надзорно 
тело 
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статус на јавен сервис. За службата да функционира како реален јавен сервис 

потребно е задоволување на два предуслови, и тоа: 

1. Службата да биде прифатена, поддржана и интегрирана во 

институционалното функционирање на локално ниво - локалната самоуправа и 

на централно ниво - примарно Дирекцијата за заштита и спасување на РСМ; 

2. Службата да има финансиска поддршка за своето функционирање, која 

што би се обезбедила во поголем дел од локалната самоуправа, а во помал дел 

од централните институции кои се надлежни за заштитата и спасувањето во 

државата. Подетално за финансиските аспекти на функционирањето на 

службата ќе биде објаснето во поглавјето за финансиска анализа. 

 

 

 

 

 

Планинска 
спасителна 

служба 

Финансиска и 
институционална 

подршка од 
локалните 

самоуправи 

Финансиска и 
институционална 

подршка на 
централно ниво 

Институционална 
подршка од 
локалните и 

регионалните 
подрачни единици 
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Заклучок 

За ефикасно функционирање на службата неопходно е нејзино организирање 

како подружница во рамките на ОО ЦК Охрид, со што ќе се постигне потребното 

ниво на автономија и оперативна ефективност. Воспоставување на законски 

предвидените органи на управување и предложените тела ќе овозможи увид во 

работата на службата од страна на сите засегнати субјекти, примарно локалните 

самоуправи и подрачните единици на ДЗС, ЦУК и МВР. 

Долгорочно функционирање на планинската спасителна служба во 

Охридскиот регион е можна само преку поддршка од страна на локалната 

самоуправа, како и поддршка на централно ниво со нејзино вклучување во 

регионалните активности на одговорните институции кои ги третираат заштитата и 

спасувањето. 
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МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ НА ПЛАНИНСКАТА 

СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 

 

 

 

За ефикасно изведување на спасителните операции во летен и зимски период 

службата треба да располага со потребната опрема. Студијата нема за цел да врши 

детална анализа на потребната опрема на планинската спасителна служба, туку да 

изврши нејзин пресек и корелација во однос на одржливото функционирање на 

службата. Детален преглед на потребните финансиски средства за комплетирање на 

потребната опрема е изнесен во делот на финансиската анализа за работењето на 

службата. Овде ќе биде прикажан само генералниот приод кон неопходната опрема 

за да може службата да ги изведува сите спасувачки операции на планина и да ја 

оправда својата задача како јавен сервис. 

Во основа опремата и материјално техничките средства на службата може да 

се поделат во четири основни категории. Тоа се: 

1. Специјализирана опрема за спасување на планина во летен и  

  зимски период; 

2. Средства за транспорт - возила за летни и зимски услови; 

3. Логистичка опрема; 

4. Просторни услови; 
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Материјално техничка опременост на службата 

                    

 

Во моментов планинската спасителна служба од Охрид поседува комплетна 

опрема за спасување на планина во летни услови. Според првично добиените 

информации, се очекува продолжување на проектот подржан од ЕУ преку 

програмата за прекугранична соработка, во рамките на кое што е планирано да се 

набави опрема и транспортни средства за спасување во зимски услови. Со успешното 

реализирање на следниот проект, се очекува комплетирање на потребната опрема за 

делување на службата. 

 

 

 

 

 

Спезијализиран
а опрема за 
спасување 

Транспортни 
средства 

Логистичка 
опрема 

Просторна 
организација 
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Во рамките на IPA  СВС 

проектот финансиран од ЕУ 

набавена е комплетна опрема за 

спасување на планина во летни 

услови. 

 

 

 

 

 

Од транспортни средства во моментов службата поседува две теренски 

возила, но за оптимално функционирање потребни се вкупно пет возила, од кои 

четири теренски и едно комбе за транспорт на поголем број спасители во случај на 

потреба од пообемна интервенција. Со продолжување на втората фаза од ЕУ 

проектот се очекува комплетирање на потребниот возен парк. 

 

 

 Во моментов службата 

располага со две специјализирани 

возила за теренско спасување, 

меѓутоа за оптимално покривање 

на територијата на која што 

делува службата потребни се 

вкупно пет возила. 

 

 

 

 

Со втората фаза од ЕУ проектот планирана е набавка на специјализирани 

возила за транспорт на спасители и повредени во зимски услови, што е од особена 

важност за делувањето во текот на целата година, посебно доколку се земе во  
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предвид дека зимските рекреативни активности кај локалното население се во голем 

пораст, а интензивен раст бележат и зимските авантуристички активности кои како 

туристички програми се спроведуваат на планините во регионот. 

 

Во рамки на тековниот 

проект подржан од ЕУ обезбедена 

е комплетна логистичка опрема за 

спасување во летни услови, со што 

капацитетите на службата и 

нејзиниот радиус на делување 

значително се зголемени. 

 

 

 

 

Логистичката опрема за делување во летни услови во најголем дел е 

набавена во рамките на постоечкиот ЕУ проект, со тоа што таа ќе биде надградена за 

потребите на зимското спасување со продолжението на проектот. Од друга страна 

доколку се земе во предвид дека планинската спасителна служба функционира во 

рамки на организацијата на Црвениот Крст каде што има сериозен логистички 

капацитет, пред сè во опрема, овој аспект на функционирањето на службата не 

претставува посебен проблем. 

 

 

Службата располага со современа 

опрема за комуникација, гпс навигација и 

прибирање и анализа на податоци. 
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И во поглед на просторните потреби, планинската спасителна служба 

располага со одлични услови. Во рамките на постоечкиот ЕУ проект извршена е 

пренамена на магацинскиот простор на ОО ЦК Охрид во современо уреден 

оперативен и тренинг центар, каде што се задоволени највисоките технички и 

просторни стандарди за оперативно делување, чување на опремата, сместување на 

спасителите и изведување на тренажни активности. 

За ефикасно делување при интервенции на планина, во согласност со 

карактеристиките и големината на просторот каде што треба да оперира службата, 

потребни се неколку логистички точки и тоа: 

1. Северниот дел на НП Галичица каде што има висока 

рекреативна и стопанска активност на локалното население и интензивна 

туристичка активност. Во овој дел ОО ЦК Охрид има на користење еден 

објект во селото Велестово, кој има исклучителна важност како логистичка 

точка за изведување пообемни операции во овој дел од националниот парк. 

Долготрајно користење на овој објект е од голема важност за безбедноста во 

овој дел од националниот парк. 

2. Дел од националниот парк Галичица во подножјето на врвовите 

Магаро и Лакосигној каде што се одвива најинтензивниот туристички промет 

во паркот. Во моментов преку договор помеѓу АК Патагонија и ОО ЦК 

Охрид, планинската куќа на превојот на Галичица, кај месноста Липона 

Ливада, која што е изградена и во владение на АК Патагонија е дадена на 

користење на планинската спасителна служба и од оваа есен во рамки на 

објектот ќе функционира спасителна станица. 

3. Планината Јабланица на потегот од селото Горна белица до 

областа Лабунишки Бачила. Во овој дел, засега службата нема објект на 

располагање. 
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4. Крајбрежјето на Преспанското Езеро, каде што исто така 

службата нема своја логистичка точка. 

5. На територијата на општина Дебрца каде што заради големата 

територија и планинскиот карактер на просторот, логистичка точка за 

службата би била од особена корист. 

 

  Планинската 

спасителна служба располага 

со современо опремен 

оперативен и тренинг центар 

каде што има оптимални услови 

за оперативно работење, 

тренинг и чување на опремата. 

 

 

 

 

 

Со започнување и интензивирање на соработката помеѓу планинската 

спасителна служба и локалните самоуправи очекувано е дека ќе се најде решение за 

ставање во функција на логистичките точки на планината Јабланица, на територијата 

на општина Дебрца и покрај Преспанското езеро. 

 

  Оптимален распоред на логистичките точки 

 

Оперативен и 
тренинг центар 

Објект во 
Велестово 

Објект на 
Липона Ливада 

Објект на 
Јабланица 

Објект во 
Дебрца 

Објект на 
Преспанско 

езеро 
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Една од важните логистички точки за делување на службата во северниот 

дел на НП Галичица е објектот во селото Велестово. Во 2009 година локалната 

самоуправа на Охрид донесе одлука да го даде на користење објектот во селото 

Велестово на ОО ЦК Охрид. Заради просторната организираност на објектот, со 

капацитет од 50 легла и училница за изведување на наставата, овој објект во 

изминатите десет години интензивно се користи за изведување тренажни активности, 

примарно за потребите на планинската спасителна служба, но и за реализација на 

останатите програмски активности на ОО ЦК Охрид. Во неколку наврати при 

организирање спасувачки акции во овој дел од планината, објектот е користен како 

важна логистичка точка. Покрај тоа, објектот се користи за потребите на спасителите 

и локалните водичи во планина при организирање манифестациски активности во 

овој дел од паркот, како што се трки во планинско трчање, велосипедски 

манифестации и планинарски тури. Објектот има големо значење за идното 

функционирање на планинската спасителна служба во националниот парк Галичица.  

Доколку се земе во предвид местоположбата на објектот и фактот дека 

селото Велестово претставува најмасовно посетена рекреативна точка на планината, 

од страна на жителите на Охрид, може да се размислува и за внесување 

дополнителни содржини кои значително би придонеле за одржливоста на објектот и 

во сериозен дел би партиципирале во покривањето на финансиските потреби на 

планинската спасителна служба. Службата располага со доволен број луѓе за да 

обезбеди сервисирање на дополнителни содржини во објектот, а со тоа и да генерира 

важни приходи. 
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Објектот во 

селото Велестово 

располага со капацитет 

од 50 кревети и голема 

училница и како таков има 

важно значење за 

изведување на теренските 

наставни активности на 

планинската спасителна 

служба. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во изминатите 

десетина години во 

објектот во Велестово 

беа одржувани важни 

обуки од областа на 

планинарството, 

безбедноста на планина и 

планинскиот туризам, со 

присуство на учесници и 

предавачи од земјата и од 

странство. 

 

 

 

 

 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

65 
 

 

 

Локацијата на 

објектот и просторната 

организација на истиот 

го прават погоден за 

изведување обуки со 

општо планинарски или 

еколошки содржини, кои 

се од особена важност за 

безбедноста на 

планината и заштитата 

на биодиверзитетот. 

 

 

 

Планинската куќа на Галичица, во подножјето на врвот Магаро, претставува 

важна логистичка точка во најфреквентната туристичко рекреативна зона во 

националниот парк - врвот Магаро, каде што дневната посетеност во високата сезона 

изнесува неколку стотини туристи. Големиот број  туристи во летниот период, како и 

сè поголемиот број посетители во зимскиот период, пред сè заради атрактивноста на 

пределите околу врвот Магаро за зимски спортски активности и самиот врв како 

доминантна точка од каде што се пружаат одлични панорами кон двете езера - 

Охридското на запад и Преспанското на исток, од своја страна претставува 

потенцијален извор на планински несреќи, што во изминатите десетина години и се 

потврди. Постоењето на куќата како логистичка точка за следење на состојбите на 

планината и при изведување на спасителни операции во овој дел од планината има 

исклучителна важност. Ова е особено потенцирано во зимскиот период, кога заради 

отсеченост на овој дел од планината, заради непроодност на патот Трпејца - 

Отешево, планинската куќа е единственото место каде што може да се обезбеди 

безбедна и комфорна логистичка поддршка за спасителите или за евентуално 

настрадани лица. 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

66 
 

 

 

Планинската куќа 

под врвот Магаро во рамките 

на која што ќе функционира 

“истурена“ спасителна 

станица на планинската 

спасителна служба, 

преставува исклучително 

важна логистичка точка за 

безбедноста во овој дел од 

планината. Значењето на 

објектот во зимскиот период е 

од непроценливо значење. 

 

 

 

Покрај примарната идеја објектот да биде логистичка точка за спасувањето 

во овој дел од планината, планинската куќа има исклучително значење како тренинг 

центар за изведување тренажни активности на технички планински терен (high angle 

rescuing). Терените под врвот Магаро претставуваат одличен полигон за зимски 

алпинистички тренинг, и доколку се земе во предвид близината на објектот до 

алпинистичките локалитети, може да се каже дека тоа е еден од најзначајните 

тренажни објекти за зимски алпинизам во нашата земја. Значењето на домот за 

тренажните активности на планинската спасителна служба од Охрид е со 

незаменлива вредност. 
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 Петнаесетина години 

наназад во планинската куќа 

на Галичица и просторот 

околу неа, се изведуваат 

тренажни и подготвителни 

активности за алпинисти, 

планинари, водичи во планина и 

спасители од целата земја. 

 

 

 

 

Со оглед на тоа што овој објект има големо значење за безбедноста на 

планината, но и заради начинот на кој што истиот беше обновуван, со лични средства 

на алпинистите од АК Патагонија и планинарите од ПК Магаро, како и со донации од 

домашни и меѓународни организации, и со огромна поддршка на Охридската јавност, 

одржувањето на објектот во функција и поддршка во таа насока на АК Патагонија, 

има широко симболично општествено значење, како позитивен пример за здружено 

делување на целата заедница за подобрување на условите за живот и адекватна 

промоција на националните природни вредности.  

Во оваа фаза од планирањето на организациската поставеност и 

функционирањето на службата тешко е да се направат реални проекции за целосната 

потреба од логистички точки за ефикасно изведување на спасителни акции во 

регионот на Охридското Езеро, меѓутоа после првите три години од 

воспоставувањето на службата како јавен сервис во регионот, ќе може да се извлечат 

објективни информации за очекуваните потреби за нејзино ефикасно 

функционирање, односно комплетно покривање на потребите за заштита и спасување 

на локалното население и туристите. 
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Заклучок 

Во моментов планинската спасителна служба во Охрид е опремена за 

ефикасно делување во летни услови. Во тек се подготовки за започнување на втора 

фаза од проектот подржан од ЕУ каде што во рамките на планираните активности е 

предвидена набавка на комплетна зимска опрема за спасување, надополнување на 

возниот парк со уште едно теренско возило и едно возило комбе, како и набавка на 

две специјализирани теренски возила за движење по тешко прооден терен и движење 

во снежни услови. Со набавката на новите возила ќе се обезбедат оптимални услови 

за изведување на спасувачките операции во летни и зимски услови на територијата 

на петте општини каде што делува службата. 

Воедно зимската опрема ќе овозможи комплетирање на обуката на 

спасителите со потребните зимски техники и заокружување на потребното ниво на 

компетенции. 

Во поглед на логистичките точки, потребно е проширување со уште три 

точки на планината Јабланица, во регионот на Дебрца и Преспанскиот регион, кои би 

се решавале во наредниот период паралено со дефинирањето на статусот на службата 

како регионален јавен сервис. 
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ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ПОТРЕБНИ ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 

ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 

 

 

 

Човечките ресурси што ќе бидат ангажирани во планинската спасителна 

служба може да се анализираат по две основи – од аспект на нивото на стручност и 

специфичните задолженија во спроведувањето на програмските задачи и 

оперативното работење и од аспект на начинот и обемот на ангажман. 

Според задолженијата што ќе ги имаат членовите на службата, нив можеме 

да ги поделиме во следниве категории: 

1. Раководител на службата 

2. Спасители на непристапен планински терен (high angle rescuers) 

3. Спасители на пристапен планински терен (low angle rescuers) 

4. Спасители учесници во логистички операции 

5. Стручни лица задолжени за администрација, планирање и  

  анализа 

Заради постигнување економичност во искористливоста на човечките 

ресурси, ќе постои преклопување на неколку од горе наведените категории. Така на 

пример, раководителот на службата треба да биде обучен спасител за делување на 

непристапен и пристапен планински терен, најголемиот дел од спасителите ќе бидат 

обучени за изведување логистички активности, а лицата задолжени за 

администрација, план и анализа, исто така ќе бидат обучени спасители за една од 

двете основни категории. 
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 Категории на членови на службата според задолженија 

 

 

 

Од аспект на начинот на ангажирање на стручните лица и обемот на 

ангажман, спасителите ќе бидат организирани во две основни категории: 

1. Професионално ангажирани спасители 

2. Спасители волонтери 

Професионално ангажираните спасители се јадрото на службата за 

спасување и без оваа форма на вклученост на спасителите не може да се очекува 

нејзино ефикасно функционирање, како во поглед на временската ефикасност - 

брзината на спроведувањето на спасителните операции, така и во поглед на 

потребната стручност, која е исклучително важна, како за безбедноста на 

настраданите, така и за безбедноста на спасителите. 

Логистика 

План и анализа 

Спасители на 
пристапен терен 

Спасители на 
непристапен 

терен 

Раководител на 
службата 
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Професионално ангажираните лица ќе обезбедат ефикасност во работењето 

на службата, но ќе имаат и неколку дополнителни мисии што ќе ги спроведат во 

локалното опкружување. Тоа се: 

- Преку личниот пример за однос кон безбедноста на планина и 

професионалната посветеност ќе придонесат за создавање повисока 

општествена свест за заштита и спасување и тоа не само на планина, туку 

генерално во сите општествени дејности. 

- Ќе придонесат за креирање имиџ на професијата спасител во 

планина како високоспецијализирана и општествено прифатена дејност. 

- Ќе бидат постојано на располагање на приватниот и јавниот 

сектор за услуги од консултативен карактер, што ќе има голема важност во 

превентивната улога на службата. 

- Ќе придонесат за воспоставување високи професионални 

стандарди во дејноста на заштитата и спасувањето во земјата и во регионот. 

 

Доколку се направи интегрален преглед на ангажираните спасители според 

стручноста, задолженијата и обемот на ангажман, изгледот на предложениот модел 

на ангажирани спасители би бил следниот: 

1. Раководител на службата, кој воедно е обучен за спасување на 

пристапен и непристапен планински терен. Овие квалификации за 

раководителот се од особена важност за правилно функционирање на 

службата и компетентно донесување на сите одлуки, како во процесот на 

планирањето, така и во процесот на оперативното работење на терен. 

2. Самостојни спасители, вкупно четири на број, кои се обучени за 

спасување на пристапен и непристапен планински терен, а кои имаат и 

компетенции за вршење на логистички и административно аналитички 

задолженија. 
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3. Еден спасител задолжен за административно работење, кој 

според степенот на квалификација може да биде самостоен спасител на 

пристапен или непристапен планински терен. Стручно - „спасителските“ 

квалификации на лицето примарно задолжено за администрација е особено 

важно за правилен приод и комплетно разбирање на спасителската 

проблематика, посебно што ова лице ќе треба да му асистира на 

раководителот на службата во изработката на сите оперативни документи, 

извештаи и планови за работа. 

 

 

Вкупниот број на спасители во службата треба да се движи помеѓу 40 и 55 

спасители од различен стручен профил. Земајќи во предвид дека најголемиот дел од 

човечките ресурси во службата се волонтери чиj што ангажман тешко може прецизно 

да се дефинира, да се предвиди и да се планира, за секое ниво на стручност потребно 

е да се има поголем број спасители, за да може да се одговори во случај на потреба 

од теренска интервенција или ангажман од страна на сродните организации или 

институции како против пожарна служба, МВР, ДЗС, здравство и слично.  

Менаџмент  
1 спасител 

Раководење 

Координација 

Оператива 
4 спасители 

Самостојни 
спасители 

Логистика  
1 спасител 

Оперативна 
логистика 

Администрација 
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Вообичаено е кај волонтерски организираните тимови, бројот на луѓе во 

тимовите во однос на бројот на луѓе што би биле моментално достапни - кои би 

требало да излезат на терен, да биде 3 : 1.  

 

 

 

 

 

Со препорачаниот вкупен број на спасители - 55 и нивна структурна 

организација според предложениот модел врз основа на степенот на квалификација, 

ќе се обезбеди ефикасно изведување на очекуваниот обем на спасителни операции во 

регионот во кој што делува службата. 

Во поглед на структурата на спасителите, според степенот на квалификација 

и начинот - обемот на ангажман, организацијата на човечките ресурси во службата 

би изгледала на следниов начин: 

 

 

Вкупен број на 
спасители - членови 

во службата                
55 

Оперативно 
очекуван број на 

спасители                 20 
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Во поглед на стручните квалификации на членовите на тимовите потребно е 

да се следат меѓународните стандарди, односно препораките на меѓународната 

комисија за планинско спасување – ICAR CISA (International Commission for Alpine 

Rescue), a основната обука, зависно од видот на позицијата, треба да се изведува 

според стандардите за обука во Македонската алпинистичка федерација и 

Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасители на технички планински терен 

HIGH ANGLE RESCUERS - 15 

Спасители на нетехнички планински терен 

LOW ANGLE RESCUERS - 20 

Помошници за нетехнички планински терен - 15 

ASISTANTS 

Логистика - 5 
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  Членовите на службата се дел од 

Македонската алпинистичка федерација каде 

што се изведуваат основните алпинистички 

обуки, кои се предуслов за квалитетна 

надградба со спасувачки алпинистички 

техники. Во соработка со здружението за 

спасување на планина и непристапни терени 

Асклепиј од Скопје, кое што е член на 

меѓународната комисија за алпско спасување 

ICAR, како и во соработка со спасителните 

служби од Германија, Бугарија и Словенија, 

членовите на тимовите постојано работат 

на својата стручна надградба и 

имплементирање на најновите стандарди од 

областа на планинското спасување. Темелна 

алпинистичка обука и имплементација на 

меѓународните стандарди се клуч за 

квалитетно и безбедно изведување и на 

најкомплицираните спасувачки операции. 

 

 

 

 

Бидејќи основата на секое спасување на непристапен планински терен 

претставуваат алпинистичките вештини, лицата што ќе ги извршуваат овие задачи 

треба да бидат обучени и квалификувани според критериумите на Македонската 

алпинистичка федерација, која што е национална спортска федерација за алпинизам 

во Република Северна Македонија. Според Правилникот за работа на 

алпинистичката федерација степенот на квалификуваност на алпинистите може да 

биде во следниве четири категории: 
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♦ Алпинист курсист - алпинист кој е во процес на обука и кој нема  

 квалификации за самостојна алпинистичка работа; 

♦ Аспирант за алпинист - алпинист кој е во процес на обука и кој има 

 одреден степен на самостојност во работата, но под надзор на 

 квалификуван алпинист или инструктор по алпинизам; 

♦ Алпинист - кој може самостојно да изведува алпинистички 

 активности; 

♦ Инструктор по алпинизам - кој може да врши обука на нови 

 алпинисти за сите нивоа на квалификација. 

 

Од стекнатата алпинистичка квалификација произлегуваат и потенцијалните 

квалификации на спасителите кои треба да делуваат на непристапен планински 

терен. Тоа е прикажано во следниот преглед: 

 

 

Сите членови на тимовите за спасување на непристапен планински терен - 

high angle rescuing треба да бидат членови на Македонската алпинистичка 

федерација, преку која што би биле вклучени во организиран систем на планинарска 

и алпинистичка обука. Очекувано е во следните две до три години, членовите на  

•Помошни и логистички активности на непристапен 
планински терен Алпинист курсист 

•Спасувачки активности на непристапен терен под 
надзор на квалификуван алпинист или инструктор Аспирант за алпинист 

•Самостојно изведување на сите спасителни 
операции  Алпинист 

•Самостојно изведување на сите спасителни 
операции и обука на спасители 

Инструктор по 
алпинизам 
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службата да ги исполнат сите квалификациски нивоа за изведување на оперативни и 

тренажни активности, а до тогаш основната алпинистичка обука треба да се изведува 

преку едукациските форми на Македонската алпинистичка федерација, а обуката на 

спасителите да се изведува со помош на стручни лица од здружението за заштита и 

спасување на планина и непристапен терен Асклепиј (член на меѓународната 

комисија за алпско спасување ICAR), каде што има инструктори за спасување и 

инструктори за одредени специјализирани вештини како што е турното скијање. 

Со оглед на тоа што членовите на планинската спасителна служба од Охрид 

се дел од здружението Асклепиј уште од самото негово основање, и постои длабока 

поврзаност и интензивна соработка помеѓу двете организации преку заедничко 

користење на ресурсите, сите аспекти на фукционирањето на планинската спасителна 

служба непречено може да се одвиваат. 

 

 

 Алпинистите се 

столб на секоја планинска 

спасителна служба и тоа е 

единствениот природен 

начин за формирање и 

одржливо функционирање на 

спасителните служби и 

тимови. Дел од членовите на 

АК Патагонија ја имаат 

избрано професијата 

планински спасител заради 

својата посветеност кон 

планината и алпинизмот. 
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Од витално значење за функционирањето на службата е нејзината 

поврзаност со Алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид. Членовите на клубот 

се основачи на службата во Охрид и петнаесетгодишната институционална 

поврзаност има повеќекратно значење - од една страна тоа е важна симболика за 

генезата на планинското спасување во Охрид и регионот, а од друга страна, земајки 

во предвид дека јадрото на секој планински спасителен тим го сочинуваат 

квалификуваните алпинисти, клубот како центар за репродукција на алпинисти има 

суштинско значење за кадровското функционирање на службата и нејзината 

одржливост од аспект на човечките ресурси.  

 

 

Во алпинистичкиот 

клуб Патагонија членуваат 

алпинисти кои се иницијатори 

за формирањето на службата, 

и клубот е носител на 

алпинистичката структура и 

експертското знаење во  

планинската спасителна 

служба. Одржливост на 

службата не е можна без 

решавање на одржливоста на 

алпинистичкиот клуб 

Патагонија. Поврзаноста 

помеѓу клубот и службата е 

двонасочна - поддршката на 

клубот значи и поддршка на 

службата и обратно. 
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Од друга страна, од голема важност е фактот што алпинистичкиот клуб 

Патагонија како субјект кој ја има во владение планинската куќа на Галичица, под 

врвот Магаро, истата ја става на располагање за потребите на службата за одвивање 

на редовните патролни и едукативни активности во тој дел на планината. Значењето 

на овој објект за безбедноста во најфреквентната област на планината во зимскиот и 

летниот период е незаменливо. Од друга страна, доколку се размислува во насока на 

одржливо функционирање на планинската куќа под Магаро, секако дека приходите 

што би ги остварувал клубот Патагонија ќе влијаат врз квалитетот на алпинистичката 

активност, а со тоа и врз нивото на подготвеност на алпинистите, кои во најголем дел 

се членови на планинската спасителна служба. 

 

 

 

 

Исто така, од важност за комплетното функционирање на службата и за 

редовно одвивање на тренажните активности е вештачката карпа што е поставена во 

тренинг центарот во Охрид, а која е во сопственост на АК Патагонија. 

Црвен 
Крст 

Охрид 

АК 
Патагонија 

Планинска 
спасителна 

служба 
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Основен 

тренажен реквизит во 

тренинг центарот е 

вештачката карпа - 

ѕидот за изведување на 

алпинистички тренинзи 

и вежби за спасувачки 

техники. Ѕидот е 

изграден со средства на 

АК Патагонија. 

 

 

 

 

 

Практично, улогата на клубот Патагонија во функционирањето на службата е 

есенцијална, како во поглед на човечките ресурси, така и во поглед на материјално 

техничката опременост и секое планирање за одржливост на службата треба да 

вклучува и одржливост на алпинистичкиот клуб Патагонија. 

Обуката на спасителите на пристапен планински терен треба да се изведува 

според програма за планинарска обука, а бидејќи во моментов во нашата земја 

единствен организиран систем каде што се врши континуирана обука за планинарски 

вештини е Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина 

(МАИВП), која што е професионално здружение на водичите во планина кои работат 

според меѓународниот стандард IML - International Mountain Leader, најдобро е 

обуката на спасителите за low angle rescuing да ја вршат квалификувани стручни лица 

од Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина, односно 

инструктори за обука на професионални водичи во планина. Меѓу членовите на 

планинската спасителна служба во Охрид, кои воедно се членови на планинарскиот 

клуб Магаро, има четири инструктори за обука на водичи кои можат да изведуваат 

обука за планинарство и за спасување на пристапен планински терен. 
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Обуката на 

спасителите на 

пристапен планински 

терен - low angle 

rescuers во моментов се 

врши во соработка со 

здружението Асклепиј, 

но во иднина, овие обуки 

може да се изведуваат 

во рамките на тренинг 

центарот на службата, 

каде членуваат активни 

инструктори за обука на 

водичи во планина. 

 

 

 

 

Водичите во планина од Охрид за реализирање на своите планинарски 

активности се организирани во Планинарскиот Клуб Магаро од Охрид, кој е 

формиран пред околу петнаесетина години и од чие што јадро подоцна се 

формираше АК Патагонија. Клубот Магаро, исто како и клубот Патагонија, има 

повеќекратно значење за одржливоста на службата, бидејќи најголемиот дел од 

членовите на службата кои се припадници на тимовите за спасување на пристапен 

планински терен се членови на клубот Магаро. Од друга страна, клубот Магаро во 

рамките на своите редовни програмски активности секоја година организира неколку 

планинарски манифестации во кои се вклучува пошироката јавност од Охридскиот 

регион, што има големо значење за кревање на планинарската култура, безбедноста 

на планина и популарзиацијата на службата во јавноста. 
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  Планинарскиот клуб 

Магаро од Охрид речиси две 

децении е носител на 

“планинарскиот јавен 

живот“ во Охридскиот 

регион, што има големо 

значење за создавањето 

модерна планинарска култура 

во јавноста и приближување 

на службата до пошироката 

јавност. Од друга страна 

клубот е значаен извор на 

стручен кадар. 

 

 

 

 

 

 

 

Обуката на членовите на тимот за логистика ќе се врши во рамките на 

матичната организација - општинската организација на Црвен Крст Охрид и во чадор  

• Завршена наменска 
обука како дел од 
програмата на МАИВП 

Самостојни 
спасители на 
пристапен 
планински терен 

• Обука на спасители за 
пристапен планински 
терен 

Инструктори за 
обука на водичи 
во планина 
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организацијата - Црвен Крст на Република Македонија. Организацијата на Црвениот 

Крст има големо искуство во спроведување логистички операции од различен 

карактер и располага со стручен кадар способен да врши трансфер на потребните 

знаења. Од друга страна, Црвениот Крст како членка на меѓународната организација 

на Црвениот Крст и Црвената Полумесечина зема активно учество во едукативни 

настани од меѓународен карактер што е најсигурен начин за квалитетен трансфер на 

знаење и примена на најдобрите пракси. 

 

 

  

 

 

Заклучок 

Планинската спасителна служба во Охрид ја сочинуваат активни планинари 

и алпинисти, кои за реализација на своите спортски активности членуваат во 

алпинистичкиот клуб Патагонија и во планинарскиот клуб Магаро. Луѓето кои се 

основачи на службата се занимаваат со планинарење и алпинизам речиси дваесетина 

години и токму од нив потекнува идејата за планинското спасување во регионот, 

како што беше претходно објаснето. 

 

 

 

• Обука во рамки на ОО 
ЦК Охрид и ЦК на РСМ 

Тим за логистика  
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Поврзаноста на службата со клубовите Патагонија и Магаро има 

повеќекратно значење за обезбедување одржливост на човечките ресурси во 

службата, обезбедување на потребното ниво на знаење и квалитет и нешто што е од 

непроценлива важност - одржување на јадрото на активисти во службата, со висок 

степен на ентузијазам и подготвеност за огромна лична заложба за создавање 

одржлива иднина за службата. 

Секаде во светот каде што има добро организирано и развиено спасување 

постои тесна и длабока поврзаност помеѓу планинарската и алпинистичката заедница 

и спасителните служби. Фактот што службата во Охрид е создадена по еден 

исклучително „природен“ развоен пат укажува на здравата основа на која што е 

поставена службата и високиот потенцијал за одржливо функционирање од аспект на 

човечките ресурси. 

За да се обезбеди одржливост на човечките ресурси на службата неопходно е 

креирање развојни политики при што одржливоста на клубовите Патагонија и 

Магаро, треба да биде интегрален дел од стратегиите за одржливост на планинската 

спасителна служба во Охридскиот регион. На тој начин ќе се обезбеди 

имплементирање на меѓународните стандарди изразени во препораките на 

меѓународната комисија за алпско спасување ICAR и националните стандарди на 

Македонската алпинистичка федерација, кои во иднина треба да бидат главните 

критериуми за развој на човечките ресурси во службата. 

 

 

 

 

 

 

 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

85 
 

 

ПРАВНА АНАЛИЗА ЗА ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА  

 

Вовед 

Несреќите и незгодите во планина се непредвидливи исто како и самата 

природа. Овие состојби имаат потреба од организиран и системски пристап за 

превенција, совладување и отстранување на несреќите и незгодите како и  

последиците од истите. Нашата држава не е исклучок од ранливоста на нејзиното 

население од овој тип на незгоди и несреќи. Организираниот и системскиот пристап 

за превенција и отстранување на несреќите и незгодите во планина од правен аспект 

се базира на законски и подзаконски решенија, како и правилници во согласност со 

законите и подзаконските акти на РСМ кои овозможуваат работење на службите кои 

работат на превенција, совладување и отстранување  на овие состојби.  Неопходно е 

за државата во чии граници се вршат дејности како планински туризам, спортски 

активности во планина како и дел од воздухопловните спортови кои се обавуваат на 

планина, да има законски и подзаконски прописи, со кои се дава правна основа за 

делување на службите кои би се справувале со несреќите настанати на  пристапен и 

непристапен терен во планина. Во земјите во кои овој вид на спортски активности и 

туристички  дејности се обавуваат, организацијата и системот за спасување во 

планина подлежат на посебни законски и подзаконски решенија кои спасителните 

служби во планина ги издвојуваат како посебни правни ентитети и истите подлежат 

на домашната легислатива, како и на  интернационални правила за спасување во 

планина кои овозможуваат непречено делување на службите за спасување.  Исто така 

овие законски прописи имаат за цел да го воспостават и системот на едукација и 

превенција од ваков вид на несреќи, односно за вршење на обуки за спасители во 

планина, изготвување на правилници и прирачници за однесување во планина, 

едукативни брошури за превенција од вакви несреќи, како и едукација на локалното 

население.  
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1. Правна анализа на спасувањето во планина во некои земји од 

Европската Унија 

1.1 Спасување во Планина во Франција 

Описот за делувањето на актуелната организација за спасување на планина 

во Франција, не е само опис на стратегијата за делување предложена од надлежните 

органи, туку е и слика на еден комплексен систем, богат со регионални 

специфичности, составен од бројни актери со различни мисии и меѓусебни односи. 

Оваа структура се развивала низ долгата историја на Алпите, односно преку 

случувањата на истите. Сегашната форма на оваа организација е одраз на тоа богатао 

минато.  

„Историскиот“ циркулар од 21 август 1958 година во врска со 

спроведувањето на планинското спасување ги поставува темелите на сегашната 

организација. Конечно се препознава посебната природа на планинското спасување и 

се редефинира планот „ОРСЕЦ“, применувајќи го и прилагодувајќи го на оваа нова 

категорија побарувања. За прв пат во овој циркулар се наведени државните органи 

што се вклучени во спасување на планина, а особено се истакнува специјализираната 

обука на републичките безбедносни сили (CRS) како и на Националната 

жандармерија. Префектот е претставник на владата на ниво на оддели, кој има 

огромна улога и е одговорен за подготовката и организацијата на овој вид на помош. 

Законот за модернизација на граѓанската безбедност од 13 август 2004 година ја 

ажурира оваа подготовка и организација , особено во Членовите од 14 до 17.
1
  

Во спасувањето во планина значајна улога игра градоначалникот на областа 

во која се случила незгодата.  

                                            
1
 Halle C., Albasini F. Organisation des secours en montagne. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Médecine 

d’urgence, 25-210-D-20, 2007, стр.1 
 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

87 
 

 

Како надлежен полициски авторитет во општината има должност да се 

грижи за безбедноста, предвидувајќи ги сите мерки за помош и спасување (Општ 

законик на локалните власти).  Насоките за спасувачките операции се негова 

одговорност  (Член 15 од законот за модернизација на граѓанската безбедност)
2
. За 

мерките за помош и спасување, како и за спасувањето од ски и оф-пист патеките, 

доколку е потребно, може да склучи договори за соработка со приватни компании за 

хеликоптери и амбулантни возила. 

 Кога спасувањето го надминува капацитетот на општината, како и во случај 

на интервенции надвор од скијачките области, насоките за делување ги одредува 

префектот (член 17 од Законот за модернизација на цивилна заштита). Како 

претставник на државата во одделот, тој станува директор на операциите за 

спасување кога станува збор за ризик од одредена природа, како што е планинско 

спасување, каде што општинските средства се недоволни. За таа цел, го активира 

специфичниот план за спасување на планина, односно „ORSEC“, кој се однесува на 

организацијата за цивилна заштита. Со овој план се утврдува точно кој е надлежен 

орган и за какво спасување, (член 14 од законот за модернизација на цивилна 

заштита) и тоа: планинска жандармерија, републички безбедносни сили (CRS) и 

специјализирани пожарникари. Префектот се опкружува со технички советници, 

вклучително советници за медицинските аспекти.
3
 

Француската територија е заштитена со ефективни средства за спасување, 

вклучително и планинско спасување. Спасувањето во француските планини, како и 

на целата територија, е бесплатно и се обезбедува со средства на државата: 

• Жандармериски водови за високи планини (PGHM)  

• Планински единици за спасување на ЦРС (републички безбедносни сили) 

                                            
2
 Ibid, стр 2 

3
 Ibid, стр 3 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

88 
 

 

• Специјализирани единици на противпожарна бригада (ГРИМП - Група за 

истражување и интервенција во опасно опкружување) 

• Граѓанска безбедност (воздушни средства)  

Спасувачите секогаш се придружени од лекар, а понекогаш и медицинска 

сестра, специјално обучени за медицинска помош за спасување во опасна околина. 
4
 

 

1.2 Спасување на планина во Словенија 

 Спасувањето во планина во Р. Словенија од правен аспект е 

дефинирано во „Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)“ 

или во превод „Закон за заштита од природни и други непогоди (ZVNDN)“. 

Словенечкиот законодавец во неколку членови го дефинира делувањето на 

таканаречените горски спасителни служби како дел од цивилната заштита на 

државата. Во членот 21 од овој закон, законодавецот ги дефинира волонтерските 

права, односно правата на волонтерите и волонтерските здруженија, меѓу кои во 

невладините организации наведена е и планинската спасителна служба. Тие како 

невладини организации  „врз основа на планови за заштита и спасување, нема да 

бидат распоредени на должности во одбрана или во цивилна заштита, под услов да 

вршат задачи, во единиците, одделите и другите оперативни единици, кои според 

пропишаните услови и надлежност не можат да бидат изведени од други членови“
5
.  

Исто така законодавецот во осмата глава од овој закон, наречена  „Сили за 

заштита и спасување“ во членот 71  таксативно ги набројува видовите на несреќи и 

незгоди во кои се укажува помош.  

                                            
4
 Fédération française de la montagne et de l’escalade Secours en montagne-„Organisation des secours en 

montagne en France Le secours est gratuity“,https://www.ffme.fr/uploads/federation/secours-
montagne/organisation-secours.pdf 
5
 „Законот за заштита од природни и други непогоди (ZVNDN)“на Р.Словенија, член 21 

https://www.ffme.fr/uploads/federation/secours-montagne/organisation-secours.pdf
https://www.ffme.fr/uploads/federation/secours-montagne/organisation-secours.pdf
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Тука спасувањето во планина   прецизно е определено како вид на несреќа во 

која се укажува помош и заштита. Во членот 74 од истата глава е пропишано дека 

планинската служба за спасување е јавна служба за заштита, спасување и помош, 

која е обезбедена со станици за планинско спасување, кои се во согласност со 

критериумите за организирање и опремување на единици, оддели и други оперативни 

единици за заштита, спасување и помош.
6
 Дејноста на спасување во планина ја 

обавуваат планинските  спасителните служби, кои се организирани во федерација. 

Федерацијата за планинско спасување  на Словенија според Законот за трговски 

друштва на Р. Словенија  и по својот Статут  е организирана како здружение на 

независни, доброволни, непрофитни планински друштва за спасување и планински 

друштва со регистрирана активност за спасување во планина, која се занимава со 

хуманитарна активност, која е јавна служба за заштита, спасување и помош на лица 

во ризик и животи во планинскиот свет и природа и други непогоди во рамките на 

организираните општествени Служби за планинско спасување. 

1.3 Спасување на планина во Хрватска 

Спасувањето во планина во Хрватска е регулирано пред се од „Zakon o 

sustavu civilne zaštite“, односно „Законот за составот на цивилната заштита“. Тука 

хрватскиот законодавец во членот 3 на овој закон ги дефинира поимите кои се во 

смисла на овој закон, и како темелни оперативни сили во состав на цивилната 

заштита на Р. Хрватска ги вбројува и оперативните сили на  Хрватската планинска 

спасителна служба
7
.  Во членот 20 на истиот Закон, каде што законодавецот ги 

набројува силите на цивилната заштита, ги дефинира оперативните сили кои ги 

спроведуваат Мерките и активностите во системот на цивилна заштита, меѓу кои ги 

сместува силите на Хрватската планинска спасителна служба.  

                                            
6
 „Законот за заштита од природни и други непогоди (ZVNDN)“на Р.Словенија, член 71 

7
 „Zakon o sustavu civilne zaštite“, clanak 3, tacka 29 
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Во членот 30 од овој закон, се дефинираат подрачјата на делување на 

Спасителната служба, како и не упатува на посебните прописи кои ја регулираат оваа 

организација, односно на   “Zakon o Hrvatskoj gorskoj sluzbi spasavanja”(“ Законот за 

Хрватската Планинска Спасителна Служба“), со кој се регулира организацијата, 

дејноста и финансирањето на хрватската Служба за спасување во планина, правата на 

членовите на хрватската Служба за спасување во планина во моментот на 

интервенцијата, соработка со меѓународни организации, тела на државната управа и 

други физички и правни лица, обврски на организаторите и учесници во спорт, 

туризам и други активности и надзор над спроведувањето на овој закон.
8
   

Во главата со општи одредби  на овој закон, се поставени основните поими 

кои се наоѓаат во овој закон и е дадена нивна дефиниција. Исто така во оваа глава се 

дефинира територијалното делување на оваа служба, како и тоа дека таа е 

национална, стручна, хуманитарна и непрофитабилна организација. Во втората глава, 

наречена ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛУВАЊЕ, законодавецот ги постаува рамките и ги 

разработува начините на формирање на посебните локални и подрачни станици на 

оваа Служба, ги поставува задачите на постоењето на оваа служба како и го 

дефинира самото постоење на оваа служба: „Хрватската планинска спасувачка 

служба организира, ги промовира и спроведува активностите за спасување и заштита 

на планински и непристапен терен, и во други исклучителни околности“
9
.   

Во членот 5, став два, законодовецот таксативно ги набројува задачите и 

активностите на оваа служба, а пак додека во членот 6 ги дефинира јавните 

овластувања во вршење на оваа дејност. Во членот 8 од Законот, се поставуваат 

правата на припадниците на оваа служба, односно се регулираат правата кои ги 

имаат припадниците кои интервенираат и кои се во работен однос и се дефинира 

нивниот паричен надоместок, додека за припадниците кои не се во работен однос,  

                                            
8
 „Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja“, clanak 1  

9
 Ibid, clanak 5 
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законодавецот предвидел дека ќе им се исплаќа финансиски надоместок во висина на 

просечната плата во Р. Хрватска, во сооднос со бројот на денови кои ги поминале во 

интервенции.  

1.4  Спасување на планина во Бугарија 

 Во Република Бугарија, со најновите законски измени, во законот за 

Заштита од несреќи не можеме да сретнеме законска регулатива за спасувањето во 

планина бидејќи бугарскиот законодавец овие законски решенија ги воведува во друг 

закони. Може да забележиме дека законска регулација постои само за дејноста 

спасување и регулатива за планинските спасителни служби. Според законот за 

Црвениот крст на Република Бугарија, оваа дејност ја обавува планинската 

спасителна служба, која е специјализирана организација во состав на Бугарскиот 

црвен крст. Својата дејност ја обавува врз основа на Законот за Бугарскиот црвен 

крст
10

, Уставот на Црвениот крст
11

 и Правилникот за структурата и дејноста на 

Планинската Спасителна Служба. Со посочениот закон, државата го задолжува 

Црвениот крст, преку оваа Планинско Спасителна служба да ја врши дејноста 

„планинско спасување“. 

1.5  Спасување на планина во Северна Македонија 

 Во Република Северна Македонија, спасувањето во планина не е 

прецизно законски определено.  Во Законот за заштита и спасување можеме да 

сретнеме општо формулирани членови кои упатуваат на заштита и спасување, но во 

ниеден од нив не можеме да го сретнеме терминот „спасување во планина“.  Во 

членот 26 од Законот за заштита и спасување, законската регулација се состои од тоа  

                                            
10

 Закон за изменение и допълнение на закона за българския червен кръст(обн., дв, бр. 87 от 1995 г.; изм. И доп., 
бр. 44 от 1999 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г. И бр. 80 от 2011 г.) 

 
11

 Устав на българския червен кръст 
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дека „При Дирекцијата се формираат тимови за брз одговор (во натамошниот текст: 

тимови) од разни видови на специјалности.“
12

 .  

Силите за заштита и спасување се формирани како тимови за брз одговор 

при Дирекцијата за заштита и спасување (во постојан состав) и Републички сили за 

заштита и спасување при подрачните организациони единици на Дирекцијата (во 

резервен состав). 

 Во акциите за заштита и спасување тимовите се ангажираат за извршување 

на сложени задачи и активности, првенствено на подрачјето каде што се формирани, 

а по потреба и на целата територија на Република Северна Македонија. Времето за 

подготовка на тимовите е до три часа, во какви било временски услови, годишно 

време или време на денот. За време на подготовките тимовите обезбедуваат полна 

оперативна готовност и подготвеност за ефикасен одговор. Приоритет при 

ангажирањето имаат тимовите кои се подготвени, обучени и опремени за таков вид 

непогода или несреќа (пожар, поплава, спасување на планина, спасување на 

затрупани лица, спасување од високи објекти и сл.). Во случаи кога тимовите не се во 

можност да одговорат на настанатата ситуација, до директорот на Дирекцијата за 

заштита и спасување даваат предлог за ангажирање дополнителни сили за заштита и 

спасување.
13

  

Исто така во Законот за Црвениот крст на Република Северна Македонија, во 

членот 19 точка 9, законодавецот предвидел дека како дел од задачите на Црвениот 

крст е „и учествува во давањето на медицинска прва помош на планина“
14

.  

 

 

                                            
12

 Закон За Заштита и Спасување на Р.Македонија. 
13

 Заштитата и спасувањето во Република Македонија / Шабан Салиу, Грозданка Наумовска, 
Александар Главинов, Маја Тимовска – Скопје : Дирекција за заштита и спасување, 2011. 
14

 Закон за Црвениот крст на Република македонија ,“службен весник на р.м.” број 41/94  
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Во Статутот на Црвениот крст во членот 7 точка 9 е определено дека 

Црвениот крст „Oбезбедува водени површини и организира спасување на вода и 

спасување на планина“
15

. 

2. Дефинирање на Планинската спасителна служба во регионот на 

Охридското Езеро 

 Законот за заштита и спасување на Р. Северна Македонија предвидува 

дека  заштитата и спасувањето се од јавен интерес за Републиката. Во членот 4  став 

2 од овој Закон, дефинирано е дека „Заштитата и спасувањето во Републиката ги 

организираат и спроведуваат државните органи, органите на државната управа, 

органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните 

установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, граѓаните и силите за 

заштита и спасување, на начин уреден со овој закон, прописите донесени врз основа 

на овој закон, како и со нормативите, стандардите и правилата на техничката 

практика.“. Со овој член законодавецот остава простор за здруженијата на граѓани 

специјализирани за ваков тип на делување и активности да бидат дел од системот за 

заштита и спасување на Р. Северна Македонија.   

Во членот 26 од овој Закон е пропишан и начинот на формирање на тимови 

од ваков вид односно „При Дирекцијата се формираат тимови за брз одговор (од 

разни видови на специјалности)“. 
16

 Во ставот 5 од истиот член, се дефинира и 

составот и начинот на пополнување на овие тимови „Тимовите се пополнуваат од 

вработените во Дирекцијата и стручните лица од органите на државната управа, 

јавните претпријатија, установи и служби, како и од здруженија на граѓани и граѓани 

експерти со кои се склучува договор за учество во тие тимови.“
17

  

                                            
15

 Статут на Црвениот крст на Ребуплика Македонија 
16

 Закон за заштита и спасување на Р.Македонија, член 26 
17

 Ibid, член 25 став 5 
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Со овој став се остава простор за здруженијата на граѓани кои ја вршат оваа 

дејност и граѓаните експерти да можат да бидат дел од овој  систем.  Во овој Закон, 

во Глава 4, каде што се определуваат надлежностите на единиците на локалната 

самоуправа, законодавецот во членот 34 точка 1 на Советот на единицата на 

локалната самоуправа во остварување на заштитата и спасувањето ѝ дава право да 

„одлучува за воспоставување на потребна организација за заштита и спасување и за 

спроведување на мерките за заштита и спасување“.
18

 Во точка 2 од истиот член 

општината „донесува одлука за формирање на просторни сили за заштита и 

спасување“.  

Во членот 49 од Законот за заштита и спасување е разработено и дефинирано 

делувањето на здруженијата на граѓани, но од доброволен аспект и е наведено дека, 

„Во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи, врз основа на 

закон и меѓународни договори можат доброволно да учествуваат и здруженија на 

граѓани, хуманитарни и невладини организации по претходно добиена согласност од 

надлежниот орган на единицата на локалната самоуправа, односно Дирекцијата, кој 

наедно и го координира нивното учество во согласност со планските решенија за 

спроведување на активноста“.   

Единиците на локалната самоуправа имаат можност за формирање на 

таканаречени просторни сили за заштита и спасување. Овие ингеренции ги црпат од 

членот 94 став 3 од Законот за заштита и спасување во кој е предвидено дека 

„Просторните сили за заштита и спасување се формираат за дејствување на 

подрачјето на општината, а ги формираат единиците на локалната самоуправа, 

трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите.“ Со ова законско 

решение се остава простор на општината да може самостојно да одлучува за 

потребата од вакви сили за заштита и спасување и истите да ги формира.  

                                            
18

 Ibid, член 34 точка 1 
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 Финансирањето на овие сили за заштита и спасување законодавецот го 

предвидува во членот 106 од овој закон и пропишува дека „Материјалното 

обезбедување на републичките сили за заштита и спасување го организира и 

спроведува Дирекцијата, а за просторните сили органот кој ги формира“. Ова се 

однесува само на материјалното обезбедување, односно на „снабдувањето на силите 

со опрема и материјално-технички средства за извршување на задачите, исхрана, 

сместување и санитетско обезбедување.  

Исто така Законот за локална самоуправа го регулира ова прашање, односно 

во членот 22 во кој законодавецот ја пропишува листата на должности на општините, 

тој во точката 10 наведува дека Општината има надлежност за „Спроведување на 

подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните 

добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците 

предизвикани од нив“. 
19

    

Се препорачува Планинската спасителна служба која делува во Охридското 

подрачје да се инкорпорира во дејностите на Црвениот крст во Охрид како 

подружница на ОО Црвен крст Охрид. Во врска со организациската поставеност како 

подружница, во членот 31 од Законот за здруженија и фондации определено е дека 

„Со статутот на здружението можат да се уредат и: „внатрешните организациони 

форми (подружници, ограноци и слично), на здружението“.
20

   

   Со  Статутот на Црвениот крст на Република Северна Македонија, 

Член 39, во која се дадени надлежостите на  Комисијата за статут и нормативни акти, 

таа може да „разгледува предлози за измена на Статут на Црвен крст на РМ и други 

општи акти, дава согласност на статутите на општинските организации и Црвен крст  

 

                                            
19

 Закон за локалната самоуправа, член 22 точка 10 
20

 Закон за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 
135/2011). 
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на Град Скопје, разгледува одлуки и други општи акти и дава мислење за 

усогласеноста на истите со позитивните законски прописи .
21

 

3. Наоди и заклучоци 

Издвојувањето на спасувањето во планина како посебна дејност во Законот 

за заштита и спасување на Р. Северна Македонија е од огромно значење за Р. Северна 

Македонија. Потребата се јавува од развојот  на планинскиот туризам и со сè 

поголемиот број на посетители на планините од спортски и до туристички карактер. 

Пред сè издвојувањето на оваа дејност ќе го унапреди планинскиот туризам, односно 

ќе ја зголеми безбедноста и сигурноста на спортистите и туристите, со што оваа 

гранка од туризмот ќе се издигне на едно повисоко ниво. Следејќи го примерот на 

погоре споменатите држави,  можеме да заклучиме дека планинскиот туризам и 

планинското спасување се во нераскинлива врска, и притоа развојот на планинскиот 

туризам мора да биде поткрепен и да биде заедно со развојот и на планинското 

спасување.  Со издвојувањето на оваа дејност, пред сè , ќе се консолидираат 

организациите и лицата кои ја вршат оваа дејност, а потоа ќе се дефинира 

организациската поставеност, како и активностите на истите. Вака прецизно 

дефинирани структури ќе можат да дејствуваат и самостојно и ефикасно.  Лицата кои 

ја вршат оваа дејност прецизно ќе ги знаат своите задачи, права и обврски и тоа ќе 

допринесе за поефикасно и одговорно  делување.   За да се постигне оваа цел се 

препорачуваат прецизни законски решенија кои ќе ги дефинираат структурите на 

делување како и самите активности на спасување на планина. Со вакво законско 

решение ќе се постигне прецизно дефинирање на оваа дејност, за разлика од 

сегашното законско решение кое што е премногу општо и речиси недефинирано.   

 

                                            
21

 Статут на Црвениот Крст на Република Македонија 
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Се препорачува на општините на чие подрачје овој вид на туризам е во 

пораст да преземат мерки сè со цел безбедноста и сигурноста на туристите и 

спортистите да биде на повисоко ниво од сегашното. Исто така, се препорачува 

Планинската спасителна служба која делува во регионот на Охридското Езеро 

формално да се инкорпорира во организациската структура на Црвениот крст - 

Охрид, односно тој да биде организиран како подружница на Општинската 

Организација на Црвен крст Охрид.  

 Со инкорпорирањето на Планинската спасителна служба како подружница  

на Црвениот крст Охрид ќе се зголеми безбедноста и сигурноста на планините во 

регионот на Охридското Езеро како една од најатрактивните дестинации за овој вид  

туризам во земјата и во регионот на Западен Балкан. Исто така, самостојноста во 

работењето на оваа служба како посебна подружница ќе допринесе за зголемена 

ефикасност во работењето и делувањето, бидејќи ќе функционира со значителен 

степен на автономија и ќе може ефикасно да се справи со несреќи од ваков вид. 

 

4. Насоки и препораки 

 

Одлуката на општината за поддршка на службата за спасување се црпи од 

Законот за локална самоуправа и Законот за заштита и спасување. Исто така за 

создавање на овие служби, Законот за заштита и спасување предвидува дека 

Заштитата и спасувањето во Републиката ги организираат и спроведуваат државните 

органи, органите на државната управа, органите на единиците на локалната 

самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, 

здруженија на граѓани, граѓаните и силите за заштита и спасување, на начин 

уреден со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, како и со 

нормативите, стандардите и правилата на техничката практика.“.   
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Исто така во Законот за заштита и спасување, во Глава 4, каде што се 

определуваат надлежностите на единиците на локалната самоуправа, законодавецот 

во членот 34 точка 1 на Советот на единицата на локалната самоправа во 

остварување на заштитата и спасувањето и дава право да „одлучува за 

воспоставување на потребна организација за заштита и спасување и за спроведување 

на мерките за заштита и спасување“.  

Со одлука на Советот на општината може врз основа на членот 22 од Законот 

за локална самоуправа да се донесе одлука за  службите за спасување, односно 

општината според членот 22 точка 10  има надлежност  за „ Спроведување на 

подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и 

материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи 

и од последиците предизвикани од нив“, а според Законот за заштита и спасување 

законодавецот пропишува норма во која  „Материјалното обезбедување на 

републичките сили за заштита и спасување го организира и спроведува Дирекцијата, 

а за просторните сили органот кој ги формира“. 
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АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ЗА ЕФИКАСНО 

ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

 

1. Вовед 

Анализата на трошоците опфаќа генерален преглед на очекуваните трошоци на 

Планинската спасителна служба во Охрид за петгодишниот период од 2020 до 2024 

година, што е најчесто применуван временски период за изработка на финансиски 

проекции во слични студии. При дефинирање на финансиските потреби на службата 

како основа за изработка на пресметките беше користен оперативно организацискиот 

модел до кој се дојде за време на истражувањата и анализите во изминатите 

дванаесет месеци. 

На почетокот е потребно да се напомене дека финансиските анализи се правени 

првенствено водејќи се од можностите за обезбедување на поддршка за 

функционирање на службата, што се наметнува како главен детерминирачки фактор 

за димензионирање на службата, како во поглед на кадровската екипираност, така и 

во поглед на материјално техничката опременост и оперативна поставеност. 

 Основната цел на службата е да се обезбеди јавен сервис за граѓаните на петте 

општини, за кои што сите интервенции за спасување од страна на Планинската 

спасителна служба ќе бидат бесплатни. Безбедноста на локалното население од 

општините каде што ќе делува службата е во главниот фокус на концептуалната 

поставеност на службата. Покрај тоа, службата претставува економски инструмент, 

пред сè за туристичкиот сектор, затоа што овозможува креирање комплетни и 

конкурентни туристички производи и создавање имиџ за регионот на Охридското 

Езеро како безбедна дестинација за активни форми на туризам. Земајќи ја во предвид 

улогата на туризмот како генератор на економскиот развој и поаѓајќи од фактот дека 

во активниот туризам околу 65% од приходите остануваат во дестинацискиот 

простор, значењето на идниот јавен сервис е многу пошироко од безбедноста на 

планина сама по себе. 
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Реални потреби за 
превенција, заштита 

и спасување на 
планина во 
регионот на 

Охридското Езеро 

Можности за 
финансиска 

подршка од буџетот 
на институциите на 
локално и државно 

ниво 

 

Врз основа на водените разговори со претставници на службата, како и со 

претставници на локалните самоуправи од регионот кои во наредниот период треба 

да ја преземат улогата на финансиски и институционални поддржувачи на службата, 

се дојде до одредени сознанија од кои беа изведени проекциите за буџетот кој би бил 

поддржан на локално ниво.  

Вообичаено за секој организациски систем е да биде димензиониран согласно 

со потребите за делување, но и со реалните можности од логистички и финансиски 

аспект. Овој приод наметнува двонасочен модел кон форматирањето на службата, а 

со тоа и кон планирањето на потребните финансии за нејзино функционирање. 

 Од една страна планирањето на форматот на службата е направен според 

реалните потреби за обезбедување ефикасност на службата и задоволување на 

основната причина за нејзиното постоење, а тоа е ефикасна заштита и спасување на 

планина, на непристапни терени и тешко пристапни објекти во регионот на 

Охридското Езеро, преку примена на меѓународните стандарди во оваа дејност.  

Од друга страна форматот на службата е условен од реалните финансиски 

можности за обезбедување нејзино одржливо функционирање како значаен јавен 

сервис. 
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Секако дека ваквиот приод наметнува одредени компромиси, но во случајот 

со планинската спасителна служба тие се сведени на рационално ниво, без да биде 

афектирана ефикасноста на службата. Посебно во првите години од 

функционирањето, финансиски детерминираните компромиси нема да имаат 

значителен ефект врз ефикасноста на службата, пред сè заради високото ниво на 

ентузијазам што постои помеѓу членовите на тимот.  

Лимитираните извори за финансирање секако дека се ограничувачки фактор 

за правилно димензионирање и оптимално функционирање на било кој систем, а во 

случајов и на службата, но доколку се имаат во предвид првичните согледувања за 

идниот буџет, очекувано е да се достигне потребно ниво на оптимална финансиска 

поддршка.   

Важен момент во прилог на постигнување квалитетна ефикасност на терен се 

тековните ЕУ проекти од програмата за прекуграничната соработка помеѓу 

Република Северна Македонија и Република Албанија каде што општинската 

организација на Црвениот Крст Охрид и алпинистичкиот клуб Патагонија се јавуваат 

како реализатори на проектните активности од Македонска страна.  

Овој аспект детално е елабориран во делот на анализата за организациската и 

оперативна поставеност на службата.  

Финансиската анализа како дел од студијата има за цел да изработи проекција 

на очекуваните потреби - трошоци за функционирање на службата и очекуваните 

приходи, со напомена дека анализите и проекциите се изработени врз основа на 

дизајнираните параметри во поглед на човечки ресурси, опрема и просторна 

организација, а коишто произлегоа од теренските истражувања и анализи во 

изминатите дванаесет месеци, како и претходното искуство во соработката со 

членовите на иницијативната група.  
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1.1  Цел на анализата 

Анализата на трошоци има за цел да ги разграни и прогнозира трошоците 

коишто ќе настанат во наредните 5 години во постоењето. Дополнително на тоа, 

анализата ќе направи прогноза на можности за самостојно генерирање на приходи. 

Со анализирањето на трошоците и прогнозата на приходите целта е да се добие јасна 

слика за потребите од финансирање на организацијата од страна на локалната 

општина или државата.  

 

 Потреби на службата за спасување на планина 

Како што е претходно изнесено во студијата, за успешно функционирање на 

службата за спасување на планина потребно е нејзино соодветно опремување со 

материјално технички средства, како и екипирање со добро обучени стручни лица. 

Земајќи во предвид дека службата покрива широк спектар на интервенции во 

планинското спасување, материјално техничката опременост подразбира соодветно 

широк спектар на опрема, возила и обучени спасители, за чие што обезбедување се 

потребни адекватно планирани финансиски средства. 

Во рамките на постоечкиот проект кој е во завршна фаза, набавено е едно 

теренско возило кое што е опремено за транспорт на повредени лица, а добиена е и 

донација од матичната организација - Црвен Крст на Република Северна Македонија 

со уште едно теренско возило. Дел од проектните активности опфатија опремување 

на службата со специјализирана опрема за спасување на пристапен и непристапен 

планински терен во летни услови.  

Според добиените неофицијални информации, се очекува  продолжување на 

проектот преку IPA 2 CBC програмата со наредна фаза, при што службата ќе се 

опреми со специјализирани средства за спасување и транспорт во зимски услови и ќе 

се спроведе обука на членовите на службата за напредни зимски техники на 

спасување, што од финасиски аспект претставува зголемување на обемот на  
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потребни средства за почетно стартување на системот, како и за натамошно 

одржување на нивото на подготвеност на членовите на тимот и функционалноста на 

опремата и возилата.  

 

 Моментална евиденција на статистиката на несреќи и проекција во 

иднина 

Димензионирањето на службата за планинско спасување примарно зависи од 

очекуваниот обем на активности - потреба за делување (спасување). Тоа пак е 

условено од состојбата со несреќите на планина, како и предвидувањата за наредниот 

период. При планирање на идните капацитети на службата, фокусот на анализи и 

проекции е насочен првенствено кон територијата на петте општини во регионот на 

Охридското Езеро и тоа главно за интервенции за спасување на планина, но доколку 

се земе во предвид реалната состојба со спасувањето во земјата, но и надвор од 

границите на Република Северна Македонија, очекувано е дека службата ќе треба да 

биде подготвена и за интервенции надвор од границите на регионот на Охридското 

Езеро, како и да се вклучува во различни по карактер спасувачки операции како 

поддршка на други специјализирани служби и тимови.  

Финансискиот преглед во оваа студија, заради карактерот на истата не врши 

детална анализа на трошоците за различни видови несреќи според карактер на 

интервенција, временски период од годината и географска локација, но се надеваме 

дека во наредниот период ќе бидат обезбедени средства за спроведување на 

истражување за изработка на детални анализи на трошоците, земајќи ги во предвид 

обемот и карактерот на ангажираните ресурси според спецификите на 

интервенциите, при што би се изработиле финансиски модели на најчестите 

активности на терен или во урбана средина. Ова ќе биде од важност за поставување 

економски параметри за интервенциите на службата, односно за услугите кои ќе се 

развиваат и ќе бидат понудени до потенцијалните корисници. 
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Сметаме за важно да напоменеме дека проектираниот обем на потреби на 

службата, односно очекуваниот ангажман во наредниот период е корелативно 

повисок во однос на „официјалната“ статистика на актуелните несреќи, пред сè, како 

што е тоа претходно напоменато, заради непостоење на реална база на податоци за 

ваквиот тип несреќи на планина или непристапни објекти. 

 

 

1.2 Опсег на анализата 

Анализата на трошоци за Планинската спасителна служба Охрид ги опфаќа во 

целост сите трошоци коишто се очекуваат да настанат во следните пет години. Со 

оглед на тоа што се работи за Здружение на граѓани (Општинска организација на 

Црвен Крст Охрид - Подружница на организацијата - Планинска спасителна служба) 

и заради тоа што станува збор за јавен сервис кој на граѓаните ќе им биде достапен 

без надоместок, главните извори на финансирање на овој субјект логично е да 

произлегуваат од единиците на локалната самоуправа на петте општини кои ќе бидат 

опфатени со услугите на службата - Охрид, Ресен, Струга, Дебрца и Вевчани, како и 

Дирекцијата за заштита и спасување на РСМ.  

Во однос на покривањето на трошоците за интервенција, препорачувам 

службата да применува комбиниран начин на работа во кои ќе бидат два  принципа 

на работа: 

 Бесплатно спасување за граѓаните на Република Северна Македонија; 

 Наплата на надомест на трошоците за интервенција за странски државјани. 

Овој модел на функционирање се применува во повеќе земји во светот, а при 

изработка на моделот на делување на Планинската спасителна служба во Охрид, 

беше користено искуството од планинската спасителна служба во Чешка, каде се 

применува комбиниран модел за покривање на трошоците на услугите, односно 

спасување за граѓаните на Чешка без надомест и наплата на надомест за странски 

државјани. 
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Примената на овој модел е важна од неколку причини: 

1. Граѓаните на Република Северна Македонија добиваат бесплатен јавен 

сервис; 

2. Странските државјани, кои најчесто имаат соодветни полиси за 

осигурување, ќе ги плаќаат трошоците за спасување преку своите осигурителни 

компании или на приватна основа, што ќе биде можност за извор на 

дополнителни средства за службата; 

 

Покривањето на основните трошоци за функционирање на службата ќе биде 

направено од страна на буџетите на општините и централната власт, што ќе обезбеди 

непречено функционирање на службата на професионална основа и нејзин 

континуитет 24/7 како јавен сервис. 

Принцип на делумно самофинансирање во овој стадиум од развој на службата 

не може да биде опција, бидејќи засега во земјата и во регионот нема воспоставено 

препознатлив систем за информирање во случај на несреќа и номиналната вредност 

на остварените приходи по оваа основа ќе биде незначителна во однос на вкупно 

потребните средства. Воедно неосновано промовирање и несоодветно проектирање 

на приходите по оваа основа може да доведе до погрешно интерпретирање на 

концептот на работа на службата. 

Реалниот туристички волумен во активниот туризам во нашата земја е 

прилично мал за да може да креира доволно висока побарувачка на услуги од 

службата со што би се обезбедила значајна партиципација во нејзината одржливост. 

Во врска со ова треба да се напомене дека засега во нашата земја нема официјални 

податоци за структурата на туристите според видот на туристичките активности, но 

нашите искуства од престојот на планина во туристичката сезона говорат дека засега 

туристичката посетеност на нашите планини е скромна. 
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ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 
Спасување на планина и непристапни места 

Бесплатно спасување за државјани на 
Република Северна Македонија 

Активности 
предвидени со 

Законот за заштита и 
спасување на РСМ 

Активности 
предвидени со 

Законот за локална 
самоуправа 

Наплата на 
надомест на 

трошоци за странски 
државјани 

Осигурителни 
компании или лични 

средства 

 

Постоење на планинска спасителна служба како јавен сервис е неопходно за 

креирање квалитетен и комплетен туристички производ, односно за креирање 

компетентна туристичка дестинација. 

Поради ова потребата од детална анализа на прогнозираните трошоци е 

круцијална за определување на оптималното ниво на финансирање коешто е 

потребно од страна на локалната самоуправа и ДЗС.  

Дополнително на трошоците, анализата прави и разграничување како и 

прогнозирање на приходите коишто се проектирани друштвото да ги оствари од 

самостојна работа и активности. Меѓутоа со оглед на тоа што примарниот фокус на 

работење на службата ќе биде развивање на квалитетен систем за безбедност на 

планина и непристапни терени како бесплатен јавен сервис за граѓаните, 

покривањето на трошоците за функционирање на службата - сервисот од страна на 

локалната и централната власт, согласно законските одредби во РСМ (Закон за 

заштита и спасување, Закон за локална самоуправа) претставува обврска на 

институциите на локално и централно ниво.  
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Вака презентираните податоци ќе доведат до оптимално ниво на 

финансирање, односно ќе го определат нивото од работењето коешто ќе може да го 

постигнат државните и локалните институции, а дополнителните приходи остварени 

од самата служба ќе бидат наменети за дополнителните активности што и се 

потребни на службата, пред сè во делот на истражување, едукација и развој.  

 

2. Анализа на трошоци 

Проектирањето на трошоците е поделено во два главни дела, односно: 

Оперативни трошоци и Вложувања во материјални средства.  

Оперативните  трошоци се дополнително поделени на фиксни и 

варијабилни трошоци.  

Фиксните трошоци како што кажува самиот назив, претставуваат трошоците 

без кои организацијата не би можела да опстојува и истите се прогнозираат да бидат 

стандардни во анализираниот период. Платите на вработените, кирии и закупи и 

комуналии се главните делови од овие трошоци. 

Варијабилните трошоци во контектстот на оваа анализа на трошоците 

претставуваат оние трошоци коишто имаат најголема субјективност и зависат од 

обемот на работа на организацијата. Варијабилните трошоци ги опфаќаат 

волонтерите и прекувремената работа, горивото и одржувањето на возилата во 

зависност од обемот на работа како и трошоците за обуки, тренинзи и промотивни 

материјали.  

Вложувањата во материјални средства се однесуваат на директни 

вложувања во залихи и потрошен материјал за спасувачите како и набавка на 

теренски возила. Трошоците за постојки и опрема ја опфаќаат целосната залиха на 

лични и тимски опреми, опремување на просторот, логистичка и техничка опрема.  
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Потребата од теренски возила се сведува на регионот којшто го опфаќа 

организацијата и согласно потребите за оптимално функционирање се прогнозираат 

5 возила да бидат на располагање на организацијата постигнати преку постепени 

купувања на истите низ годините.  

2.1 Оперативни трошоци 

2.1.1 Фиксни трошоци 

Фиксните трошоци на службата се поделени во 6 категории. На графикот во 

прилог претставени се вкупните трошоци во анализираниот период од 5 години.  
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 Плати и надоместоци за плата ( Бруто ) 

Овие трошоци го претставуваат главниот трошок на правниот субјект во 

поглед на оваа категорија. Динамиката на вработувањата и платите е во период од 3 

години. Првата година од работењето се очекува фирмата да има 2 лица вработени 

како спасители. Во втората година тимот на спасители ќе изнесува 4 лица, односно 

зголемување на тимот од 2 лица. Во третата година би требало да се заврши 

обликувањето на организационата структура кадешто во службата ќе треба да има 5 

спасители и 1 раководител. 

 

 Табеларен приказ на бруто платите на годишно ниво 

  

 

Нето платата за самостоен спасител препорачуваме да изнесува 33.769,00 

денари. До овој износ е дојдено земајќи го во предвид износот на минималната нето 

плата за Април 2019 година која изнесува 12.507,00 денари. Оваа вредност треба да 

се корегира во согласност со коефициентите кои би биле соодветни за овој тип на 

работни задачи и услови за работа, а тоа секако е коефициентот за осма група на 

сложеност кој изнесува 2,7 (Колективен договор: VIII група на сложеност на работни  

1.212.648,00 ден. 

2.425.296,00 ден. 

3.706.932,00 ден. 3.706.932,00 ден. 3.706.932,00 ден. 

2020 ГОД. 2021 ГОД. 2022 ГОД. 2023 ГОД. 2024 ГОД. 

Плата и надоместоци за плата (Бруто)  
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места - Мошне сложени работи кои бараат голема самостојност, креативност, 

иницијативност и специјализираност). Доколку се земат во предвид одредбите од 

колективните договори во јавниот сектор (Член 16 - 20) и приватниот сектор (Член 

15 - 35) добиениот износ кој го препорачувам е значително понизок од тоа што би се 

добило доколку се следат одредбите од колективните договори кои предвидуваат 

платата да биде составена од: 

1. Основна плата 

2. Дел од плата за работна успешност 

3. Додатоци на плата 

 

Со целосна примена на одредбите за предвидените додатоци за прекувремена 

работа и ноќен труд, како и претходно споменатите коефициенти за сложеност, 

платите би биле значително повисоки. Земајќи во предвид дека тоа може во 

значителна мерка да го зголеми вкупниот буџет за функционирање на службата, 

препорачуваме пресметување на крајниот износ на нето платата, преку методологија 

која што ја зема во предвид минималната плата и само коефициентите за сложеност. 

Откако службата ќе се интегрира комплетно како дел од јавниот сектор, секако дека е 

пожелно применување на комплетната методологија за пресметка на износот на нето 

платата и зголемување на вредноста на истата. 
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Во овој момент во којшто постои висок степен на ентузијазам кај членовите 

на службата, неприменувањето на комплетната методологија за пресметување на 

износот на платите, односно понискиот износ од реалниот, не претставува закана за 

професионалноста и квалитетното вршење на работните задачи од страна на 

припадниците на службата. Во принцип службата е создадена со волонтерскиот труд 

и ентузијазам на една група луѓе кои во изминатите петнаесетина години за своја 

животна определба одбраа да градат планинска спасителна служба како интегрален 

дел од секојдневното јавно живеење. Вложениот труд во минатото и добиената 

вредност со формирањето на службата не може да се спореди со износот пресметан 

во пари што во еден десет годишен период би го добил секој од членовите на ова 

креативно јадро. 

Во врска со износот на платите, во текот на истражувањата при изработката на 

студијата и контактите со припадниците на службата беа остварени десетина работни 

средби на кои се дискутираше за износите на платите и методологијата која што 

треба да се почитува при пресметувањето на износите.  

Предложени 
приходи за 
вработени 

Приходи 
согласно 

методологија 
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Сите припадници на службата изразуваат максимално разбирање за 

специфичноста на моментот на воспоставување на службата и потребното време за 

стекнување разбирање од страна на јавноста и институциите за професијата. 

Студијата препорачува изработка на адекватен правилник за пресметка на 

платите за припаднците на планинската спасителна служба кој од сосема разбирливи 

причини ќе биде различен од правилниците во сестринските организации. Воедно 

препорачувам работни средби со управувачките тела на сестринските организации и 

чадор организацијата, за детално објаснување на методологијата за пресметка на 

платите во планинската спасителна служба, со цел подобро разбирање од страна на 

менаџментот и соработниците во сите структури на чадор организацијата. 

Од друга страна треба да се има во предвид дека континуитетот на службата 

во делот на човечките ресурси треба да почива на стандардните мотивациски 

моменти како што се атрактивност на работното место, задоволство од работата и 

задоволство од примањата. Во последната деценија во повеќе земји од ЕУ се јавува 

проблем со одржливоста на човечките ресурси во службите за спасување, кој 

примарно произлегува од неатрактивните примања на спасителите, што е пак 

последица на буџетските дискрепанци помеѓу буџетските можности и потребите на 

службите. Затоа при планирањето на одржливоста на човечките ресурси 

препорачуваме примена на приод за креирање атрактивни работни места, бидејќи 

ентузијазмот на сегашната група спасители кои се креатори на службата, не може да 

се очекува дека со сигурност ќе биде трансфериран и на следните генерации 

спасители. Фактор што ќе овозможи континуитет на стручните лица е атрактивноста 

на професијата. Несомнено е дека спасителите се одлучуваат за професијата 

примарно мотивирани од желбата за занимавање со планинарски спортови, но 

доколку се занемари егзистенцијалниот момент на секое работно место, нема да се 

постигне одржливост. Ова е особено важно да се има во предвид во контекст на 

актуелните состојби со масовен одлив на работна сила од земјата. 
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Во поглед на директните трошоци за плати, во првата година за двајца 

вработени вкупниот трошок изнесува 1.212.648,00 денари односно нето плата во 

износ од 33.769,00 денари по спасител, и 16.758,00 денари во придонеси. Во втората 

година овој износ е дуплиран со оглед на тоа што службата ќе има 4 спасители и 

изнесува 2.148.048 денари. Од третата година фирмата го завршува процесот на 

организација со вработување на 5-тиот спасител и еден раководител за којшто 

прогнозираната нето плата е 37.521,00 денари (12.507 минимална плата + коефициент 

на сложеност од IX група - најсложени, специјализирани, креативни и самостојни 

работи - 3,00) и придонеси во вкупен износ од 18.755,00 денари. Од третата година па 

натаму се очекува годишните бруто трошоци за плата да изнесуваат 3.706.932,00 

денари годишно.  

Бруто платите на вработените се главниот трошок потребен за финансирање 

на службата и истите изнесуваат 72,76% од вкупните трошоци потребни за 

функционирање. Образложувањето на истите е потребно бидејќи јасно е дека 

главниот мотиватор за успех на оваа служба се спасителите и потребата од нивна 

соодветна компеназација е клучна. 

 

  

72,76% 

13,64% 

1,82% 

5,46% 

0,30% 
6,02% 

Процентуално учество на фиксните трошоци 

Плата и надоместоци за плата 
(Бруто)  

Наем - кирија 

Поштенски услуги, Телефон и 
Интернет 

Комунални услуги 

Банкарски услуги и трошоци за 
платен промет 

Трошоци за регистрација на 
возила 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

114 
 

 

Потребни се неколку дополнителни објаснувања за износот на нето платите 

кај спасителите. Овој износ е одреден како компромис помеѓу реалната вредност на 

професијата, земјаќи ги во предвид потребните лични инвестиции за да се постигне 

неопходното ниво на стручност за вршење на дејноста, ризикот што постои во 

професијата, високото ниво на стрес и специфичните услови за работа. 

 

 Наем – Кирија 

Службата за спасување ќе користи една хала/магацин, којшто во моментов е 

во сопственост на Црвен Крст Охрид, којашто ќе се опремува за потребите на 

службата, како и дополнителен простор за канцеларии во истата. Халата е со 

квадратура од 150 м² додека канцеларискиот простор е 120 м². Месечните трошоци за 

халата изнесуваат 1 евро по метар квадратен, додека за канцеларискиот простор 

изнесуваат 5 евра по метар квадратен. Прогнозираните трошоци за наредните години 

се фиксни односно не се очекува зголемување или намалување на киријата па така 

годишните трошоци ќе изнесуваат 553.500,00 денари.  

 

 Поштенски услуги, Телефон и Интернет 

Се работи за трошоци коишто се неопходни за функционирање и 

комуникација на спасителите, како на теренска работа, така и во канцелариските 

простории. Овие трошоци се прогнозирани да не бидат поголеми од 6.150,00 денари 

месечно односно 73.800,00 денари годишно.  

 

 Комунални услуги 

Овие трошоци се однесуваат на сите трошоци кон државата и локалната 

самоуправа во поглед на струја, вода, собирање на смет и останати трошоци коишто 

ќе произлегуваат за комуналии. Годишното прогнозирање на овие трошоци изнесува 

221.400,00 денари.  
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 Банкарски услуги и трошоци за платен промет 

Стандардните трошоци за одржување на сметка во банката, како и провизии 

за трансакции не би требало да изнесуваат повеќе од 12.000,00 денари на годишно 

ниво со оглед на тоа што се работи за служба која што нема да има голем обем на 

платни налози. 

 

 Трошоци за регистрација на возила 

Трошоците за регистрација на возилата се единствениот фиксен трошок 

којшто со текот на работењето ќе се зголемува со оглед на тоа што се прогнозира 

набавка на теренски возила коишто пропорционално ќе ги зголемуваат фиксните 

трошоци. Со оглед на тоа што се работи за теренски возила, а дел од нив ќе треба да 

бидат и модифицирани за зимски услови, годишните трошоци за регистрација на 

едно возило се прогнозираат да бидат 37.000,00 денари. Трошокот е фиксиран повеќе 

од просечните трошоци за регистрација бидејќи се работи за фиксен трошок којшто 

мора да биде подмирен на годишна основа, па оттука и произлегува зголемениот 

трошок во поглед на регистрацијата.  

 

2.1.2 Варијабилни трошоци 

 Варијабилните трошоци на службата се директно поврзани со обемот 

на работа. Во прилог график со вкупните трошоци од анализираниот период од 5 

години и детален опис на истите. 
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Плата за 
волонтери, 

прекувремена 
работа 

Трошоци за 
обуки, тренинг, 

сместување 

Трошоци за 
промоција и 
маркетинг 

Транспортни 
трошоци ( гориво 

) 

Трошоци за 
одржување на 

возила 

2020 год. 187.555,00 ден. 80.000,00 ден. 120.000,00 ден. 384.500,00 ден. 90.000,00 ден. 

2021 год. 234.443,75 ден. 150.000,00 ден. 160.000,00 ден. 538.000,00 ден. 150.000,00 ден. 

2022 год. 293.054,69 ден. 190.000,00 ден. 160.000,00 ден. 653.500,00 ден. 180.000,00 ден. 

2023 год. 366.318,36 ден. 120.000,00 ден. 80.000,00 ден. 691.500,00 ден. 210.000,00 ден. 

2024 год. 457.897,95 ден. 120.000,00 ден. 80.000,00 ден. 691.500,00 ден. 210.000,00 ден. 
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 Плата за волонтери, прекувремена работа 

Како што е објаснето во претходните поглавја службата за спасување во 

поглед на човечките ресурси ќе биде компонирана од две категории стручни 

профили: 

1. Професионално ангажирани спасители; 

2. Волонтери. 

Потребно е да се даде појаснување дека волонтерскиот ангажман подразбира  

дека партиципацијата на спасителите со статус „волонтери“ во службата не е на 

професионална основа, меѓутоа одреден надоместок за ангажманот е неопходен, 

заради почитување на основните принципи за работна ангажираност, но и заради 

обезбедување одржливост на човечките ресурси преку мотивација на членовите на 

тимот. Од друга страна тоа претставува манифестација на општетвената свест и 

соодветна валоризација на службата како примарно хумана дејност. 

Дневниот надоместок се препорачува да изнесува 1.705 денари нето износ 

зголемен за 10% персонален данок. Тој е пресметан врз основа на просечната нето 

плата во Република Северна Македонија за 2019 година и би требало да се вршат 

корекции на износот за секоја календарска година, врз основа на податоците од 

Државниот завод за статистика за просечните примања во земјата. 

Доколку се земе во предвид карактерот на дејноста, ризикот што постои за 

време на спасувачките активности и високото ниво на стрес, овој износ гледан во 

однос на просечните износи за дневни надоместоци во земјава, е во рамките на 

реалните состојби.  

Земајќи во предвид дека за интегрирање на службата во општеството 

потребно е извесно време и секако прикажани резултати, ова е добра почетна 

вредност која што обезбедува одредена сатисфакција кај членовите на службата, а од 

друга страна не ги надминува реалните можности на локалната самоуправа од петте 

општини како главни финансиски контрибутори за одржливоста на службата. 
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Како трошок по овој основ земена е стартна точка од 100 часови волонтерска 

работа во првата година со градуално зголемување од 25% во секоја од наредните 

години со зголемениот обем на работа на службата, како и поголемото присуство во 

регионот. Јасно е дека овие бројки се субјективни, но за анализата на трошоците како 

појдовна точка ни овозможува да имаме јасен преглед на трошоците по овој основ.  

 

 Трошоци за обуки, тренинг и сместување 

Со оглед на тоа што службата ќе вработува спасители истите треба да ги 

имаат потребните обуки и тренинзи потребни за нивно остручување согласно 

потребните стандарди. При вработувањето на спасители ќе се организираат активни 

тренинзи на планински предели како и нивно сместување и храна. Прогнозирано е да 

се има минимално по една обука годишно за што вкупниот трошок по спасител се 

прогнозира да биде околу 36.000,00 годишно. Се работи за песимистичко сценарио 

каде што се одржува само една обука на терен годишно, па оттаму и прогнозираните 

трошоци се помали. Ова сценарио е “budget driven“ и примарно е креирано од 

ограничената финансиска рамка за функционирање на службата. Од друга страна 

земајќи во предвид дека речиси сите припадници на службата се алпинисти по 

вокација кои се во континуиран тренажен процес и имаат лични спортски амбиции, 

трошоците за функционирањето на овој сегмент од делувањето на службата - 

континуираната професионална надоградба, пресметковно се помали, но реално се 

значително поголеми. 

 

 Трошоци за промоција и маркетинг 

Карактерот на службата, како и самата цел и потребата од оваа служба, бараат 

јавноста да биде запознаена со постоењето на службата и целите коишто ги 

извршува. Поради ова потребни се и трошоци за промоција и маркетинг коишто иако 

нема да бидат екстензивни, потребни се за запознавање. Трошоците се сведуваат на 

изработка на рекламен материјал во печатена верзија, одржување на интернет  
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страница како и дополнителни банери за рекламирање на интернет. Прогнозата 

предвидува зголемени активности во првите 3 години, а потоа средствата ќе се 

користат за одржување на интернет страната и рекламирање на активности коишто 

ќе ги изведува истата. Годишниот просечен трошок се предвидува околу 120.000,00 

денари, но истиот има можност за зголемување согласно пазарните цени за овие 

услуги. 

 

 Транспортни трошоци ( гориво ) 

Трошокот за гориво е еден од трошоците коишто имаат најголема 

варијабилност во нив, и не можат со сигурност да се предвидат. Како клучни 

варијабли во трошоците за гориво се земаат: 

1. Временските услови,  

2. Обемот на туристичкото обезбедување на тури и слични активности во 

регионот 

3. Потребата од спасување на годишно ниво 

4. Цената на горивата во анализираните години 

Поради овие причини трошокот за гориво може значително да се менува во 

текот на една година. Согласно претпоставките за регионот и турите коишто треба да 

ги обавува службата, прогнозирани се трошоци за поминување на околу 15.000 

километри годишно по возило, кај теренските возила. Кај АТВ возилата и 

транспортното комбе се предвидуваат околу 5.000 километри годишно по возило.  

Со оглед на тоа што не можеме со сигурност да ги предвидиме трошоците за 

горивото како средни бројки ги земаме следниве: 

1. Просечна потрошувачка на 100 километри е 11 литри 

2. Просечна прогнозирана цена на горивото 70 денари по литар. 

При вакви прогнозирани пресметки добиваме прогнозиран трошок за гориво 

на годишно ниво кај теренските возила од 115.500,00 мкд по возило, а кај АТВ 

возилата и транспортното комбе од 38.000,00 мкд по возило. 
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 Трошоци за одржување на возила 

Овој трошок е директно поврзан со активностите на службата коишто се од 

спасувачки карактер, како и терените каде што истите ќе се движат. Овие трошоци се 

зголемуваат пропорционално со бројот на возила како и со обемот на работа. Како 

почетен прогнозиран трошок којшто се зголемува пропорционално со зголемување 

на бројот на возилата се земени 30.000,00 мкд по возило коишто би биле потребни за 

поправка и одржување на возилата. Со оглед на тоа што се работи за теренски возила 

коишто ќе бидат користени на планински предели и во различни временски услови 

овој трошок е низок и песимистички прогнозиран којшто лесно може да се зголеми 

на годишно ниво.  

 

 2.2 Инвестиции во материјални средства 

Во предходната точка беа анализирани оперативните трошоци за 

функционирање на службата, додека сега ќе се обрне внимание на две категории 

коишто се значајни за службата да ги има потребните средства за обавување на 

својата дејност, инвестиции во станици за планинската служба за спасување и 

опрема и инвестиции во теренски возила. 

 

2.2.1 Инвестиции во станици и опрема 

Првата точка односно станиците и опремата се однесуваат на целосната 

опрема којашто ќе треба да ја поседува службата на индивидуално ниво по спасител, 

како и на опремата во халата којашто ќе се користи за тренинзи и обуки на дневно 

ниво, и канцеларискиот инвентар. 

 Облека 

Личната облека којашто е потребна по спасител се прогнозира дека ќе има рок 

на траење од 3 години и истата ќе чини 61.000,00 денари по спасител. 
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 Лична планинарска опрема 

Исто како и личната облека за спасувачите потребно ќе биде и опрема и 

облека којашто ќе биде потребна за на терен (планина). Оваа опрема се прогнозира 

да има исто така рок на траење од 3 години и истата да чини околу 30.000,00 денари 

по спасител. 

 Лична техничка опрема  

Техничката опрема се однесуава на опремата којашто е потребна за 

координација и справување со работа на терен. Рокот на траење на оваа опрема е 

определен на 5 години и истиот се прогнозира да чини 30.000,00 денари по спасител. 

 Колективна логистичка опрема 

Се однесува на логистичката опрема којашто е потребно да ја поседува 

службата за меѓусебна комуникација на терен како што се радиостаници, подвижни 

мали соларни панели, агрегати за електрична енергија, алат, шатори, вреќи за 

спиење, горилници, грејни тела. Трошоците за оваа опрема изнесуваат 120.000,00 

денари годишно. 

 Колективна техничка опрема 

Исто како и логистичката опрема потребна е и техничка опрема, обновување 

на специјализираната алпинистичка и спасувачка колективна опрема. Истата 

изнесува околу 610.000,00 денари и истата е потребно да се обновува на секои 5 

години. 

 Опрема за тренинг во тренинг центарот 

Се однесува на целосната опрема во халата којашто ќе биде потребна за 

истата да функционира и да ја обавува својата цел како тренинг центар. Со оглед на 

тоа што се работи за ситна опрема трошоците за истата се прогнозираат околу 

30.000,00 денари годишно. 
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 Станици и Опрема - инвентар во оперативниот центар 

Во овие трошоци спаѓаат опремата во тренинг центарот, како и ситен 

инвентар во канцелариските простории. Прогнозирани се трошоците да изнесуваат 

околу 61.000,00 денари на годишно ниво.  

 

Табеларен приказ на инвестициите во станици и опрема 
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2.2.2 Инвестиции во теренски возила 

Како што беше веќе напоменато во воведот на анализата, за опслужување на 

регионот и функционирање на спасувачката служба, истата ќе има потреба од 

теренски возила. При основањето на друштвото за започнување со работа од страна 

на „Црвен Крст - Охрид“ како теренски возила службата ќе добие на располагање две 

возила и тоа: 

 Dacia Duster, година на производство 2018 

 Toyota Land Cruiser, година на производство 2000 

За започнување со работа овие возила ќе ги задоволат минимално потребите 

за започнување со извршување на работењето, но истите се далеку од доволни за 

оптималното ниво на функционирање. 

 

За оптимално функционирање на службата истата треба да се опреми со 

следниве подвижни средства: 

 Пет теренски возила коишто ќе можат да бидат користени на планински и 

помалку достапни предели во регионот ( прогнозиран трошок и целна група 

на возила во регионот околу 1.250.000,00 мкд по возило ) 

 Две возила АТВ со можност за адаптација на зимски - снежни услови, како и 

приколки за транспорт на истите ( вкупен прогнозиран трошок по возило се 

движи во регионот 1.700.000,00 мкд ) 

 Едно транспортно комбе со носивост од 8 лица и возач коешто е потребно за 

транспортирање на спасители при акции од поголем обем и изведување на 

тренажни процеси (трошок за комбето предвиден во регион околу 

1.000.000,00 мкд) 
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Динамиката на финансирање на спасителната служба е конструирана да ги 

обавува своите основни потреби во првите години, и во текот на времетраењето на 

анализираниот период од 5 години да стигне до оптималното ниво на подвижни 

средства потребни за извршување на својата дејност. Со прилог и динамиката на 

финансирање во делот на инвестирање во подвижни средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моментална состојба на 
теренски возила - 2 

Прва фаза на инвестирање 
2020 година - КУПУВАЊЕ 

НА ЕДНО ТЕРЕНСКО 
ВОЗИЛО И КОМБЕ ЗА 

ТРАНСПОРТ 

Втора фаза на 
инвестирање 2021 година - 
КУПУВАЊЕ НА УШТЕ ЕДНО 
ТЕРЕНСКО ВОЗИЛИ И АТВ 

Трета фаза на инвестирање 
2022 година - КУПУВАЊЕ 

НА ПЕТОТО ТЕРЕНСКО 
ВОЗИЛО 

Четврта фаза на 
инвестирање 2023 година - 
КУПУВАЊЕ НА ВТОРО АТВ 

ВОЗИЛО 
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Табеларен приказ на инвестициите во подвижни средства 
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3.  Извори на финансирање  

Анализата на трошоците предвидува големи парични одливи коишто 

службата за спасување нема можност да ги покрие преку самостојно работење. 

Оттука значајно е да се разделат изворите на финансирање за да може да се дојде до 

оптималното ниво на функционирање на службата, согласно целта и потребата на 

истата.  

 

3.1 Финансирање од државни органи и локална самоуправа 

Во досегашниот дел од анализата беа анализирани сите трошоци коишто 

произлегуваат од деталното истражување на регионот и потребата за креирање на 

истата служба. Од самото истражување круцијално е да се напомене дека службата 

нема инфраструктура, но ниту регионот има историја на вакви здруженија коишто се 

финансираат самостојно, па оттука произлегува потребата од финансирање на 

службата од страна на државата и локалната самоуправа. Без целосна поддршка на 

локално и државно ниво оваа служба го нема потребниот капацитет да може 

самостојно да се финансира.  

Досега при анализирањето на трошоците истите беа поделени согласно 

потребите и како такви беа анализирани. Пред да се премине на потребните средства 

коишто се бараат важно е да се напоменат сумарно трошоците. 
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Во поглед на вкупните трошоци во целосниот ангажиран период по години ги 

имаме следните податоци: 

 

ФИКСНИ 
ТРОШОЦИ 

 ВАРИЈАБИЛНИ 
ТРОШОЦИ 

ПОСТОЈКИ И 
ОПРЕМА 

ПОДВИЖНИ 
СРЕДСТВА 

2020 год. 2.221.348,00 ден. 862.055,00 ден. 1.082.000,00 ден. 2.250.000,00 ден. 

2021 год. 3.507.996,00 ден. 1.232.443,75 ден. 467.000,00 ден. 2.950.000,00 ден. 

2022 год. 4.826.632,00 ден. 1.476.554,69 ден. 597.500,00 ден. 1.250.000,00 ден. 

2023 год. 4.863.632,00 ден. 1.467.818,36 ден. 404.500,00 ден. 1.700.000,00 ден. 

2024 год. 4.863.632,00 ден. 1.559.397,95 ден. 1.514.500,00 ден. 0,00 ден. 

0,00 ден. 

1.000.000,00 ден. 

2.000.000,00 ден. 

3.000.000,00 ден. 

4.000.000,00 ден. 

5.000.000,00 ден. 

6.000.000,00 ден. 

ВКУПНО ТРОШОЦИ ПО ГОДИНИ 

ВКУПНО ТРОШОЦИ 

2020 год. 6.415.403,00 ден. 

2021 год. 8.157.439,75 ден. 

2022 год. 8.150.686,69 ден. 

2023 год. 8.435.950,36 ден. 

2024 год. 7.937.529,95 ден. 

6.415.403,00 ден. 

8.157.439,75 ден. 8.150.686,69 ден. 
8.435.950,36 ден. 

7.937.529,95 ден. 

0,00 ден. 

1.000.000,00 ден. 

2.000.000,00 ден. 

3.000.000,00 ден. 

4.000.000,00 ден. 

5.000.000,00 ден. 

6.000.000,00 ден. 

7.000.000,00 ден. 

8.000.000,00 ден. 

9.000.000,00 ден. 

ВКУПНО ТРОШОЦИ ПО ГОДИНИ 
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Од овие податоци може да заклучиме: 

 Просечните годишни инвестиции изнесуваат 7.819.402,00 денари. 

 Вкупните инвестиции за финансирање на службата во период од 5 

години за којшто е и направена анализата на трошоци изнесува 

39.097.010,00 денари. 

Со оглед на тоа што се работи за голем број на варијабли во анализата на 

трошоци коишто се земени со песимистички размислувања, предлогот за 

финансирање на оваа служба е да биде линеарен преку годишни финансирања во 

износ од 7.900.000,00 мкд.  

 

Планинската спасителна служба ќе го опслужува регионот околу Охридското 

езеро односно општините: 

 Охрид 

 Струга 

 Ресен 

 Дебрца 

 Вевчани 

Согласно погоре наведеното и можноста на службата јасно е дека потребно е 

примарниот извор на целосно буџетирање да произлегува од локалната самоуправа 

на наведените општини и државниот буџет. Согласно тоа дека службата ќе ја обавува 

својата дејност во овие 5 општини предлог е финансирањето да биде обезбедено 70% 

од страна на локалните самоуправи додека 30% да дојде од државно ниво, 

првенствено преку „Дирекција за заштита и спасување“.  

 Вториот начин на финансирање од страна на локалната самоуправа е 

претставен преку концептот на финансирање по жители во општините. Од 

официјалните статистички податоци за населението во општините ги имаме следниве 

информации: 
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Согласно вториот начин на финансирање, предлогот е истото да биде согласно 

концептот на едно евро по жител преку средна конверзија на евро/денар од 61,50. 

Согласно овој предлог финансирањето на 70% од вкупното ниво на финансирање на 

планинската спасителна служба предложува финансирањето да биде обезбедено 

согласно бројот на жители во секоја општина. Оттука согласно бројот на жители го 

добиваме следниот сооднос на финансирање на секоја општина во вкупното годишно 

финансирање. 

 

Население 

Охрид 55.749,00 

Струга 63.376,00 

Ресен 16.825,00 

Дебарца 5.507,00 

Вевчани 2.433,00 
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Локално финансирање 3.428.564 3.897.624 1.034.738 338.681 149.630 
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 Согласно вака добиените податоци добиваме начин на значително поголемо 

финансирање од страна на локалната самоуправа односно: 

 Вкупниот износ на предложено финансирање од страна на локалната 

самоуправа изнесува 8.849.235,00 мкд, произлезено од вкупното население 

во петте наведени општини од 143.890 граѓани во овие општини.  

 Овој износ е поголем од предложениот (70% од вкупниот побаран буџет за 

финансирање на службата) за 3.296.235,00 мкд во апсолутен износ или 

159,36% поголем износ на финансирање во однос па предходниот предлог 

согласно буџетот на општините. 

Доколку го претставиме финансирањето согласно првичниот начин, односно 

70% од вкупниот буџет, ги добиваме следните податоци: 
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Процентуалното финансирање на ниво на општина е претставено согласно 

следниот графикон:  

 

 

 

Во поглед на останатиот дел од финансирањето односно средствата потребни 

од државата предлог е истите да бидат побарани од страна на Дирекцијата за 

заштите и спасување. Согласно податоците добиени од интернет страницата на 

дирекцијата за заштита и спасување буџетот за 2019-та година изнесува 

290.388.000,00 денари. Остатокот од годишното финансирање коешто изнесува 

2.370.000,00 денари потребно е да се обезбеди од државно ниво и оваа дирекција е 

директно поврзана со дејноста на службата па така истата е логичен извор за 

финансирање. Доколку се обезбеди финансирање од 30% од страна на оваа дирекција 

истиот ќе претставува оптоварување на буџетот на ДЗС од  0,82%. 

 

    3.2 Приходи од давање услуги 

Карактерот на дејноста од една страна и законските одредби од друга страна, 

даваат можност службата да остварува приходи од давање услуги. Услугите што 

може да бидат понудени на пазарот произлегуваат од карактерот на основната 

дејност на службата - заштита и спасување на планина, како и вештините што ги 

поседуваат членовите на службата - обуки за движење и престој на планина.  

Охрид Струга Ресен Дебарца Вевчани 

Општинско финансирање 2.151.464 2.445.805 649.310 212.526 93.894 

Процентуално 38,74% 44,04% 11,69% 3,83% 1,69% 
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Претходно беше објаснето дека студијата препорачува комбиниран модел на 

функционирање во однос на наплатата на трошоците за извршената услуга, односно 

бесплатно спасување за државјани на Република Северна Македонија и наплата на 

надоместок за извршените услуги - спасувачките интервенции, за странски 

државјани. Како што е претходно напоменато, овој модел се препорачува врз основа 

на искуствата на неколку служби од Европа и после детална анализа и директна 

комуникација со претставници на чешката планинска спасителна служба. Европските 

искуства покажуваат дека комбинираниот модел на финансирање се покажа 

исклучително ефикасен. 

 

Приказ на двете основни линии на приходи: од домашни субјекти и од странски 

државјани 
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Земајќи ги во предвид трендовите што се доминантни во дојдовниот туризам, 

како и навиките на домашното население за практикување активности во природа и 

на планина, давањето услуги може да биде значителен извор на приходи за службата.  

Меѓутоа во околностите што владеат во нашата земја, кои примарно се 

детерминирани од  културните и деловните навики на домашното население и 

стопанските субјекти, посебно во туризмот, и покрај изразената потреба за услугите 

на службата, ова не може да биде доволно голем извор на приходи за да ги обезбеди 

потребните средства за формирање на некои од носечките столбови на приходите.  

Препорака на студијата е во првите две години од фукционирањето на 

службата, овие приходи да бидат насочени за покривање на трошоците за 

спроведување на активностите за истражувања и развој и дополнителна обука - 

специјализирана дообука на членовите на тимовите како главен приоритет во делот 

на капацитетите на човечките ресурси. Во периодот од третата година, после 

првичните искуства за обемот и потребните ангажирања на службата за 

обезбедување на овие приходи, односно после направена “cost - benefit” анализа за 

овие услуги, истите ќе бидат дефинирани како партиципиенти со дефиниран процент 

во вкупните приходи на службата.  

Според прогнозите на студијата, во периодот помеѓу четвртата и седмата 

година, овие приходи може да учествуваат со 10% (четвртата година), 15% (петтата 

година), 20% (шестата година) и 25% (седмата година). Во догледен период од 10 

години, според нашите анализи, овие приходи не може да учествуваат повеќе од 25 

до 30% од вкупните потребни средства на службата. Секако тоа ќе зависи од обемот 

на активности што ќе произлезе од соодветното инкорпорирање на службата како 

јавен сервис и кревање на нивото на јавната свест за значењето на истата. 
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 Службата може да обезбедува приходи од следниве услуги:  

 

1. Надомест на трошоци при изведување спасителни акции за странски 

државјани; 

Пресметката што ќе се применува при одредување на висината на надоместокот 

за ангажирање на службата треба да се изведува според методологија прикажана во 

илустрацијата и табеларниот преглед подолу. 

 

        Шематски приказ за одредување на трошоците за спасителните итервенции 
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Табеларен преглед на образец за пресметка на трошоците за спасителните 

интервенции. 

 

Ангажирани ресурси 

 

Начин на пресметка 

 

1 

 

Ангажирани спасители 

 

Број на спасители х износ на дневница (бруто) х 

број на денови + административни трошоци 

 

2 

 

Ангажирани возила 

 

Број на возила х километри х 30% од цената на 

литар гориво за секој изминат километар 

 

3 

 

Ангажирана опрема 

 

Количина на опрема х 3% од вредност на 

опремата (при пресметка на вредноста да се 

земат во предвид сите трошоци при набавка на 

опремата) 

 

4 

 

Потрошен санитетски 

материјал 

 

Вид - цена х количина 

 

5 

 

Фиксни трошоци 

 

Трошоци за оперативно работење на службата 

(Вкупниот годишен буџет на службата : 365 

дена = износ – трошок за еден оперативен ден. 

Платите не се ексклудираат од вкупните 

трошоци на годишно ниво бидејќи нивната 

партиципација во оперативната ефикасност 

на службата не е на дневна основа) 

 

Вкупен надоместок 

 

Вкупни трошоци 
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Службата треба да изработи генерални пресметки за трошоците на спасувањето 

условени од локацијата, видот на спасувачките активности, обемот на ангажирана 

опрема и период од годината, во облик на пресметковни обрасци кои пред крајот на 

акцијата ќе се финализираат од страна на лицата задолжени за логистика и 

администрација. На крајот на спасувачката акција пресметката за вкупните трошоци 

треба да биде „затворена“, заедно со сите останати административни аспекти на 

акцијата. 

 

2. Обуки за движење и престој на планина во различни формати  

Под ова се подразбираат школи за планинарење, школи за престој во природа, детски 

кампови на планина, планински подготовки за различни категории спортисти... 

 

3. Консултантски услуги за креирање туристички програми на планина  

Корисници: туристички агенции, хотели, деловни субјекти... 

 

4. Консултантски услуги при креирање туристички програми и 

организирање активности на планините во регионот на делување, 

поврзани со експертското познавање на приликите на планините  

Организирање на туристички програми, настани, акции, team building активности... 

 

5. Обезбедување настани на планина  

Обезбедување опфаќа активности како изработка на risk management plan и rescue 

back up при организирани настани на планина и на отворено како што се: искачувања 

на врвови - hiking тури, велосипедски тури, трки за планинско трчање; 

 

6. Договори за обезбедување спасувачки услуги за деловни субјекти  

Давање услуги и „покривање“ за планирање и спасување за деловни субјекти од 

областа на туризмот, транспортот, спортот, деловно работење во планинско  
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опкружување и слично, преку различни форми на „пакети“ (договори на одреден 

временски период - годишно ниво, месечно ниво, седмично, дневно); 

 

7. Договори за “real time” консултантски услуги  

Оваа активност е наменета за деловни субјекти и институции кои заради 

спроведување на своите оперативни активности се движат на планина, а можат да 

бидат „следени“ преку системот и мобилната апликација што ќе бидат ставени во 

функција. 

Пазарната вредност на услугите и номиналната вредност на приходите ќе се 

пресметува во текот на спроведување на истите и согласно пазарните принципи тие 

ќе бидат утврдувани од случај до случај условено од карактерот на услугата и 

анализата на трошоците. Напоменуваме дека при калкулациите за трошоците и 

цената на услугите, како што е напоменато во табеларниот преглед за пресметка на 

трошоците при спасителни акции, да не се забораваат фиксните трошоци за 

функционирање на службата, утврдени според адаптирана методологија, соодветна 

за начинот на структурната организација и финансиската поставеност на службата. 

 

     3.3 Донации и спонзорства 

Донациите и спонзорствата се вообичаена алатка за обезбедување приходи за 

спасувачките служби, речиси секаде во светот. Во претстојниот петогодишен период 

за кој се однесува оваа студија, не се очекува донациите и спонзорствата да обезбедат 

стабилен, континуиран и значителен приход за службата. Од друга страна, заради 

јавниот карактер на сервисот - делувањето на службата и одговорноста што тоа со 

себе го повлекува, овие приходи во првите години не треба да се калкулираат како 

извори на приходи за покривање на редовните активности.  

Препорака е приходите од овие ставки да бидат наменети за истражување и 

развој, за предвидување на идниот обем и структура на активностите, истражувања  
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на терен, истражувања за новитети во технологијата на производство на опрема и 

нови производи за спасување и професионална дообука и надградба, како 

надополнување на скромниот буџет што е предвиден за овие активности.  

Постојат неколку различни форми за обезбедување приходи од донации и 

спонзорства. Како најсоодветни за примена во општествено економските услови што 

владеат во нашата земја ги препорачуваме: 

 Креирање донаторски клуб со неколку различни нивоа на донаторски статуси, 

според износот на донацијата. Донаторскиот клуб треба да биде организиран 

во две категории - за поединци и за деловни субјекти и институции. Износите 

и структурата на категориите може да се одредат во наредниот период, откако 

ќе се заокружи одреден (најдобро едногодишен) процес на осмислена и 

стручно водена PR стратегија заради соодветно анимирање на јавноста. 

 Договори за спонзорство со компании кои според карактерот на својата 

дејност и производите што ги пласираат, како и општествено одговорни 

компании имаат интерес да бидат соработници на службата, како спонзори. 

Спонзорствата може да бидат во пари, опрема и материјално технички 

средства и услуги. 

 Продажба на сувенири, книги, календари, беџови, стикери. 

 Поддршка на настани примарно организирани за обезбедување поддршка на 

службата. Формата на настаните треба да произлезе како препорака од PR 

стратегијата за службата (музички настани, аматерски натпревари во качување 

на карпа, натпревари во планинска ориентација, планинско трчање, проекции, 

презентации) 
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Заклучок 

Финансиската одржливост на службата, заедно со одржливоста на човечките 

ресурси имаат суштинско значење за нејзино опстојување. Земајќи во предвид дека 

станува збор за исклучително важен јавен сервис, како за локалното население, така 

и за поширокиот круг на јавни институции и деловни субјекти кои се активни во 

регионот на Охридското Езеро, обезбедување на потребните финансиски средства 

има многу пошироко значење од тоа што би имала некоја финансиска анализа за 

одредена организација.  

Спасувањето претставува дејност од посебен општествен интерес и затоа 

опстојувањето на службата преку обезбедување на потребните финансии не треба да 

претставува обврска само на менаџерскиот тим на службата и општинската 

организација на Црвениот Крст во Охрид, туку треба да биде одговорност на целата 

општествена заедница. Земајќи во предвид дека центарот на делувањето на службата  

Приходи од 
донации и 
спонзорств

а 

Донаторски 
клуб 

Спонзорства 
Продажба на 

сувенири, 
книги... 

Промотивни 
донаторски 

настани 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

140 
 

 

е регионот на Охридското Езеро кадешто се остварува вториот по големина 

туристички промет во земјата, обезбедувањето одржливост на службата и 

обезбедување на неопходните услови за квалитетна работа, не претставува само 

прилог кон зголемување на јавната безбедност во регионот, туку и сериозна алатка за 

креирање комплетен и квалитетен туристички производ, што претставува економска 

мерка. Придонесот кон креирање имиџ на безбедна и атрактивна туристичка 

дестинација има долгорочно значење, затоа што претставува еден од важните 

предуслови за компетентност и конкурентност на дестинацијата и отворање нови и 

стабилни пазари во контекст на огромниот раст на авантуристичкиот туризам во 

светот.  

Важно е да се напомене дека со предложениот модел за финансирање на 

службата и нејзино интегрирање како јавен сервис во делот на јавната безбедност, 

главни бенефициенти од услугите на службата се граѓаните кои добиваат бесплатен 

јавен сервис, се разбира гледано од аспект на граѓанинот кој како корисник нема да 

биде обврзан да плаќа за добиената услуга. 

Доколку се земе во предвид дека проблемот на спасувањето на планина во 

нашата земја не е добро поставен и отсуствуваат практични решенија за најголемиот 

дел од територијата на земјата, предложениот концепт за обезбедување на 

финансиската одржливост, доколку се покаже како успешен, може да се користи како 

модел за поставување слични служби во останатите региони во земјата. 

Потребно е да се потенцира улогата што ја имаат единиците на локалната 

самоуправа, односно петте општини кои се корисници на услугите на планинската 

спасителна служба. Нивната улога во обезбедување на неопходните услови за 

одржување на службата во активна форма на професионална основа е клучна. 

Предложениот модел за покривање на потребите на службата во износ од едно евро 

по жител во просек изнесува не повеќе од 0.3% од вкупниот буџет на сите пет 

општини, што доколку се спореди со вообичаените стандарди во светот и во  
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опкружувањето во регионот, е во рамки на вообичаената практика. Доколку се земе 

во предвид значењето на службата како инструмент за креирање квалитетен 

туристички производ, односно нејзината улога во туристичките (економските) 

активности на регионот, значењето на вложените средства е многу поголемо и 

ефективноста повисока. 

Сериозен дел од потребите на службата, во првите години од 

функционирањето до 30% од вкупниот буџет, треба да се обезбедат преку 

институционална поддршка на централно ниво. Најсоодветен начин е службата да 

биде вклучена во законски дефинираните обврски и активности на Дирекцијата за 

заштита и спасување на Република Северна Македонија, затоа што со своето 

делување Планинската спасителна служба од Охрид ќе покрие значителен дел од 

територијата на земјата и секако значителен дел од регионалните обврски на ДЗС во 

делот на спасувањето и укажувањето помош во руралните области на регионот на 

Охридското Езеро, кој според релјефните карактеристики и поставеноста на 

населените места е доминантно планински и рурален. 
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СОЦИО- ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ НА СЛУЖБАТА ЗА ПЛАНИНСКО 

СПАСУВАЊЕ 

 

 

Најважната цел на воспоставувањето на планинската спасителна служба во 

регионот на Охридското Езеро е придонес кон подобрување на условите за живот и 

работа на локалното население и деловните субјекти од регионот, преку зголемување 

на безбедноста при изведување различни видови активности на планина и воопшто 

во природа. Влијанијата што ќе ги има службата во општеството се повеќекратни, тие 

од една страна ќе доведат до директно подобрување на некои од условите за живот 

како што е безбедноста на отворено, условите за работа пред сè на компаниите во 

туристичкиот сектор, ќе придонесат за креирање подобар имиџ на дестинацијата и за 

промовирање на општеството како заедница каде што се негуваат позитивни хумани 

вредности. 

 

 

Економски ефекти 

Проектот поддржан од ЕУ преку IPA компонентата и програмата за 

прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република 

Албанија за ставање во функција на планинската спасителна служба во Охрид, 

примарно претставува економска мерка која има за цел да ги зголеми дестинациските 

капацитети на регионот на Охридското Езеро за развој на авантуристичкиот туризам.  

Овој приод кон ставањето на службата во функција ќе има најголем директен 

и индиректен ефект врз локалната економија, затоа што ќе овозможи креирање 

компетентна дестинација за авантуристички туризам и ќе придонесе кон создавање 

добар имиџ како за регионот на Охридското Езеро, така и за целата земја. Земајќи го 

во предвид фактот дека туризмот претставува главна стопанска дејност во регионот,  
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ефикасна спасителна служба како фактор за зголемување на атрактивноста на 

туристичките производи ќе придонесе кон зголемување на туристичкиот промет, а со 

тоа ќе влијае и врз економските прилики кои владеат во регионот. 

Главниот економски ефект од ставањето на планинската спасителна служба 

во функција ќе се почувствува во туризмот, меѓутоа најмалку уште три сектори ќе 

имаат бенефит од нејзиното функционирање - сточарството во високопланинските 

зони, експлоатацијата на шумско дрво и транспортот. Во актуелните услови кои 

владеат во нашата земја со постоечката правна регулатива и вообичаените деловни 

практики, ефектите од дејствувањето на службата во стопанските дејности надвор од 

туризмот нема да биде едноставно  да се препознаат и толкуваат како економски 

ефекти, но доколку се земе во предвид непобитниот факт дека секоја несреќа на 

планина претставува загрозеност на нечие здравје или живот нема потреба од 

посебни анализи за бенефитите од навремена и стручна интервенција за укажување 

помош или спасување човечки живот. 

При деловното промовирање на различни производи и услуги безбедноста 

има различен контекст. Во туризмот безбедноста на целиот туристички процес е 

безусловна категорија која што како задолжителен стандард се практикува во светот 

повеќе од стотина години, и денес во авантуристичкиот туризам и воопшто во 

туризмот не може да стане збор за комплетен туристички производ или правилно 

организиран дестинациски простор, доколку безбедноста на туристите не е целосно 

дефинирана и доколку не постојат решенија за искуствените или претпоставените 

проблеми. 

Во останатите стопански дејности, посебно во трите претходно напоменати 

(сточарство, шумска експлоатација и транспорт) кои се примарно ориентирани кон 

домашните клиенти (како оператори корисници или крајни корисници) безбедноста 

на клиентите, а уште повеќе безбедноста на вработените, е прашање кое е решено на  
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субстандарден начин, првенствено заради пазарната природа на дејностите и 

непостоење (барем во пракса) на економски или правни последици врз економските 

оператори. Од тука произлегува и нискиот интерес на овие оператори активно да 

партиципираат во решавањето на проблемите кои се однесуваат на заштитата и 

спасувањето. Но тоа не може да ја релативизира вредноста на човечкиот живот или 

значењето на планинската спасителна служба како јавен сервис во функција на 

безбедноста на локалното население или деловните субјекти. 

Меѓутоа во туризмот безбедноста е conditio sine qua non (услов без кој не се 

може). Прашањето за безбедноста го следи туристичкиот производ во сите етапи од 

неговиот експлоатациски циклус и тоа: 

♦ Настап на пазарот – небезбеден производ многу тешко може да се 

промовира на современиот туристички пазар, а веројатноста за продажба е 

минимална. 

♦ Чувство на несигурност и незадоволство кај клиентите – небезбеден 

производ побудува чувство на несигурност, вознемиреност и загриженост кај 

клиентите и крајно незадоволство од туристичкиот производ. 

♦ Економски и правни последици по операторот – во случај на несреќа и 

отсуство на соодветна реакција за заштита и спасување од страна на туристичкиот 

оператор или управувачот со дестинацискиот простор, секогаш има негативни, 

слободно може да се каже и катастрофални последици за операторот, производот и 

дестинацијата. Доколку се направи cost – benefit анализа на спасителните системи, во 

контекст на економските последици во оваа смисла, нема дилеми дека инвестициите 

во службите за спасување се неспоредливо помали во однос на економските ефекти 

од можните последици од нивното непостоење. 
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Ефикасна интервенција на 

спасителната служба во огромна мерка 

придонесува за креирање позитивен имиџ 

за туристичката дестинација, додека 

пак отсуство на организиран систем за 

спасување има катастрофални 

последици (во случај на несреќа) за 

дестинацијата и сериозни финансиски 

импликации за туристичкиот оператор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економските ефекти од воспоставувањето на служба за спасување се 

директни и индиректни.  

Директен ефект е зголемување на вредноста на туристичкиот производ, а со 

тоа и неговата конкурентност и цена, кое што директно ќе влијае на зголемување на 

приходите во секторот. Исто така, директен ефект ќе биде и зголемената 

атрактивност на туристичкиот производ што ќе придонесе за зголемена продажба  и 

зголемување на економскиот промет, а со тоа и зголемување на приходите што ги 

остварува туристичкиот сектор. 
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Ефекти на планинската спасителна служба врз примарно таргетираните 

стопански дејности 

 

  

 

 

Индиректните ефекти ќе дојдат преку креирање подобар имиџ за 

туристичката дестинација и превенирање на штетните последици за операторот и 

дестинацијата во случај на несоодветно третирана несреќа. 

 

 

 

 

 

Туристички 
сектор 

• Hiking 

• Paragliding 

• Mountain 
biking 

Планинска 
експлоатација 

• Шумска 
експлоатација 

• Сточарство 

Транспорт 

• Планински 
превои 

• Клисури 
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Крајниот ефект од безбедните туристички производи секогаш е економскиот 

бенефит за операторите и за дестинацискиот простор 

 

 

 

 

Како што е прикажано во горната илустрација авантуристичкиот туризам е 

примарно зависен туристички сектор од постоењето на спасителната служба. 

Најголем ефект службата ќе има врз три форми на авантуристички туризам: 

♦ Параглајдерство 

♦ Планински велосипедизам 

♦ Планинарење 

Секако дека и други форми на авантуристичкиот туризам се зависни од 

ефикасното функционирање на службата, како што се прошетките во природа, 

набљудување на биодиверзитетот, фото туристите, меѓутоа овие активности во 

моментов се значително помалку застапени во регионот на Охридското Езеро. 

Економски бенефити 

Конкурентен 
производ 

Безбеден 
туристички 
производ 
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Индиректните ефекти врз туризмот ќе бидат присутни и во делот на 

продолжување на туристичката сезона и диверзификацијата на туристичките 

производи. 

Според едно истражување спроведено од страна на Факултетот за туризам во 

Охрид во периодот од 2004 до 2014 година, а кое се однесува на сезоналноста на 

туризмот во Охридскиот регион, констатирано е дека 59.7% од вкупниот туристички 

промет се остварува во третиот квартал од годината, односно во високата туристичка 

сезона, што е резултат на повеќе фактори како што се туристичката побарувачка 

заради годишни одмори и распусти (институционален фактор), топлото и сончево 

време (природен фактор) и личните преференции на туристите (други фактори).  

 Идеалните услови за планинарење - hiking во регионот се во периодот 

Септември - Октомври што е само по себе одлична можност за продолжување на 

туристичката сезона и една од мерките за ублажување на сезоналноста. 
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Просечната должина на престој на туристите во Јули и Август е 8 дена, 

наспроти 2 дена во останатите месеци од годината. Тоа се карактеристики на 

изразито сезонален карактер на туризмот што има негативни економски и социјални 

последици.  

Во теоријата и праксата на туризмот сосема е јасно дека сезоналноста на 

туризмот не може да се спречи, меѓутоа може да се управува, контролира и да се 

ублажи.  

Една од мерките за контролирање и ублажување на сезоналноста на 

туризмот е продолжување на туристичката сезона преку афирмација на нови 

туристички активности (промена на производниот микс), а тука во прв ред се 

авантуристичките активности како планинарењето и планинскиот велосипедизам. 

Овие активности пак, како што е претходно кажано, директно се условени од 

постоење на службата за спасување како предуслов за креирање компетентни и 

атрактивни туристички производи. Накратко кажано, постоењето на ефикасна 

служба за планинско спасување е предуслов, секако не единствен, за продолжување 

на туристичката сезона и контролирање и ублажување на сезоналноста на туризмот. 

Ефикасна служба за спасување е важен фактор во “промената на 

производниот микс“ во туристичкиот регион на Охридското Езеро и ублажување 

на сезоналниот карактер на туризмот. 
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Социјални ефекти 

Социјалните ефекти од планинската спасителна служба се повеќекратни, 

како и во случајот со економските ефекти, со тоа што диверзифицираноста на 

социјалните ефекти е многу поголема и тие опфаќаат значително поширок 

општествен сегмент. 

Најважниот социјален ефект од функционирањето на службата е 

демонстрација на општествена свест и грижа за хуманите вредности, здравјето и 

безбедноста на луѓето. Спасителните служби сами по себе претставуваат социјален 

феномен. Тие настануваат во високо организирани општества или општества каде 

што постои вреднување на секој аспект од човековото живеење и каде што здравјето, 

безбедноста и благосостојбата на луѓето се дел од колективниот ментален склоп. Во 

нашата земја со ерозијата што е настаната на сите општествени вредности во 

последните триесетина години, високата свест која што постои кај локалните 

заедници за помагање кон „ближниот“ или „намерникот“ не е толку резултат на 

општествениот развој, колку што е резултат на милениумски негуваниот начин на 

размислување и делување на нашето население, кое што од секогаш живеело во 

интензивна интеракција со природата и формирало обрасци за своја заштита и 

преживување наспроти непогодите кои со себе ги носело живеењето низ долгите 

периоди на бурна историја во регионот. Од таму може слободно да се заклучи дека 

постоењето на било каква форма на грижа од страна на заедницата кон 

индивидуалната или колективна несреќа во нашето општество е очекуван императив 

кој се создавал како норма на живеење низ богатата цивилизациска историја на 

Македонскиот Народ и заедниците кои живееле на овие простори. Токму затоа, 

формирањето на една ваква служба не треба да се гледа само во контекст на 

исполнување на одредени „современи норми на општествено живеење“ туку многу 

повеќе како реализација на една природна потреба на локалното население. Овој 

приод во значителна мерка ги олеснува напорите за експликација на потребата за 

постоење на ваква служба првенствено како социолошка категорија. 
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Доколку појдеме од претходно споменатата ерозија на општествените 

вредности, ставањето во функција на службата претставува значаен и храбар чекор 

кон реафирмација на позитивниот општествен приод кон прашањето за грижа кон 

здравјето, безбедноста и благосостојбата на граѓанинот, како и грижа кон секој што 

од било која причина решил да го посети регионот.  

Социјалната грижа кон припадниците на заедницата, заедно со спортот, 

науката, културата и технологијата, претставуваат најсилни атрибути за степенот на 

хуманистички развој на едно општество. Ова студија нема за цел да имплицира 

некаква илузија дека воспоставувањето на спасителна служба ќе го смени хуманиот 

аспект на нашето општество, ниту пак дека сама по себе ќе даде решение за многу од 

присутните проблеми во оваа сфера, но ставањето на службата во функција ќе 

охрабри голем број ентузијасти кои се посветени на развој на општеството и 

креирање подобри услови за удобен и еднаков живот за сите во заедницата, да 

продолжат да работат со уште поголем ентузијазам кон подобрување на условите 

преку иницирање слични промени во секоја сфера и на сличен начин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

152 
 

 

 

 

 

Глобализацијата како привилегија и предизвик на современото живеење, која 

што неминовно се случува и претставува реалност во светот, за нас претставува 

добра шанса да се разбудат одредени општествени вредности или да се 

имплементираат одредени критериуми од современиот свет кои ќе придонесат за 

градење подобро општество и повисоки стандарди за квалитетен живот. Правилно 

искористување на ЕУ интеграциските процеси и фондовите кои имаат за цел да го 

поддржат овој процес, треба ефикасно да се искористат и во нив да се гледа огромна 

шанса за помош во креирање на модерно општество кое што нуди добри услови за 

живот и работа на населението и квалитетна наобразба и воспитување на младите.  
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Во современата светска реалност, создавање општество со силна структура 

на задоволни граѓани и правилно формирани млади генерации е најважниот 

критериум за опстанок на една држава, нација или заедница, веројатно многу 

поважен од економските аспекти на животот сами по себе. 

Во продолжение ќе бидат набројани најважните социјални импликации на 

спасителната служба. 

♦ Службата како манифестација на современите стандарди за 

општествено живеење 

Како што е претходно образложено најважниот социјален ефект на 

постоењето на спасителната служба е манифестација на современ стандард на 

општествено живеење кое што има порака кон внатре - кон заедницата и кон надвор, 

кон потесното и пошироко меѓународно опкружување. Стандардите кои се 

применуваат и негуваат во општеството во голема мерка говорат за состојбите што 

владеат во него и ги одредуваат идните правци за развој. 

 

♦ Службата како алатка за поттикнување на спортот и рекреацијата кај 

домашното население 

Постоење на организиран систем за заштита и спасување на планина 

претставува важно охрабрување за секој што сака да се движи, да спортува или да се 

рекреира на планина. Ова е посебно важно за семејните спортско рекреативни 

активности каде се вклучени и деца од најмала возраст и за чија што безбедност 

постоењето на спасителна служба е важно како мотивирачки фактор за родителите, 

но и за градење правилен однос кон природата и општествените вредности. 

 

♦ Спасителите како промотори на здрав спортски живот 

Во планинската спасителна служба членуваат алпинисти и планинари кои ја 

имаат избрано планината не само како место за спортување туку и како начин на  



Костантин Циривири – Студија за одржливост на Планинската Спасителна Служба 

во регионот на Охридското Езеро 

 

154 
 

 

живот. Спасителите се посветени спортисти со дисциплиниран режим на живот кои 

во секојдневието манифестираат предаденост кон спортот и различни планинарски 

активности. Спасителите преку големиот број спортски активности што се 

организираат во рамки на матичните клубови Патагонија и Магаро, реализираат 

интересни планинарски и алпинистички потфати кои ги презентираат пред 

пошироката јавност, и ваквите настани се важен мотивирачки фактор за занимавање 

со спортовите на отворено, не само за младите туку за целата заедница. Припадноста 

на оваа категорија спортисти кон планинската спасителна служба како општествен 

јавен сервис, додава дополнителна вредност на имиџот на спортисти и хумани 

работници. Во време кога секојдневно се трошат многу пари за промовирање на 

спортот, овој начин на промоција на планинарските спортови и рекреацијата во 

природа е бесплатен и уникатен по својата вредност, и начинот на комуникација со 

аудиториумот. 

 

♦ Афирмација на професиите кои се поврзани со активности во природа и 

планински туризам 

Претходно беше кажано дека службата е формирана, меѓу другото и како 

економска мерка, за создавање подобри услови за развој на авантуристичкиот 

туризам, па од тука асоцијациите со спасителите неминовно се поврзани со 

планинскиот и авантуристичкиот туризам. Општествената грижа кон дејноста и кон 

професијата, претставува одраз на еден поширок концепт на почит и разбирање за 

важноста на авантуристичкиот туризам за економскиот развој на регионот и на 

земјата. 
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Заклучок 

Планинската спасителна служба во регионот на Охридското Езеро има 

повеќекратно социо - економско значење. Од една страна службата претставува 

важен инструмент во креирањето на квалитетна туристичка понуда во регионот, каде 

што постои висок потенцијал за развој на авантуристички туризам во современа 

смисла на поимот и со тоа претставува сериозен економски фактор.  

Од друга страна постоењето на службата претставува манифестација на 

вредности во општеството кои во прв план се насочени кон грижа за граѓанинот, 

неговата безбедност и чувство на сигурност.  

Земајќи го во предвид планинскиот карактер на петте општини каде што ќе 

делува службата и каде што има  значителен број населени места поставени на 

височина од 900 до 1400 метри и активен живот во нив, логичен е заклучокот дека 

службата како јавен сервис ќе има важно влијание врз квалитетот на живот на 

локалното население, кое во руралните - планински населени места се занимава со 

екстензивно сточарство и шумска експлоатација.  

Впрочем и досегашната интерна статистика на интервенциите на службата 

укажува на тоа дека најголемиот број од интервенциите на службата биле изведувани 

при несреќи во кои потреба од помош имале локалните жители. 

Препознавањето на социо - економското значење на планинската спасителна 

служба од страна на локалната самоуправа на петте општини во регионот на 

Охридското Езеро, како и од страна на државните институции на централно ниво, 

претставува важен чекор за креирање подобри услови за живот и работа во регионот 

и поттикнување на економскиот, културниот и социјалниот развој. 
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ЗАКЛУЧОЦИ 

 

 

Врз основа на спроведените теренски истражувања во периодот на 

подготовката на материјалите за изработка на студијата, како и врз основа на 

претходните познавања на состојбата со спасувањето на планина во регионот на 

Охридското Езеро и во земјата, а земјаќи ги во предвид потребите на туристичкиот 

сектор и интересите на локалното население, произлегуваат одредени заклучоци кои 

се однесуваат на решавањето на проблемот со заштитата и спасувањето во регионот. 

Заклучоците што ќе бидат изнесени во продолжение, и претходно, на повеќе 

места во студијата се напоменати или апострофирани, а заради запазување на 

академската форма на студијата, како и заради сумарен преглед на сите заклучоци, 

истите таксативно ќе бидат наведени во продолжение со кратко образложение и 

појаснување за поглавјето од студијата каде што соодветниот проблем е детално 

елабориран. 

1. Во регионот на Охридското Езеро постои сериозна потреба за 

воспоставување на организиран систем за спасување на планина. 

Поради доминантно планинскиот релјеф во регионот на петте општини, 

распоредот на населените места, екстензивниот начин на сточарство, шумско 

стопанските активности кои произлегуваат од богатиот шумски фонд, навиките на 

локалното население за спорт и рекреација и високото ниво на туристички 

активности со голема застапеност и уште поголем потенцијал за авантуристички 

туризам, укажуваат на неопходноста за организирање квалитетен систем за 

планинско спасување. За развојот на туризмот системското решавање на проблемот 

со спасувањето на планина и непристапни места е неопходен предуслов. Бенефитите, 

вклучително и економските бенефити со воспоставување безбедна туристичка 

дестинација, ќе бидат видливи за прилично краток временски период. 
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2. Планинската спасителна служба од Охрид располага со 

потребните човечки ресурси за ставање во функција на професионално 

организиран систем за планинско спасување како јавен сервис. 

Луѓето кои се иницијатори за формирање на планинската спасителна служба 

и кои во моментов се нејзини членови, потекнуваат од планинарската и 

алпинистичката заедница што е најважниот предуслов за квалитетен приод и 

разбирање на проблемот на безбедноста и спасувањето на планина. Членовите на 

тимот располагаат со потребното ниво на стручност за да се обезбеди ефикасно 

функционирање на службата и со заокружување на тековните едукативни процеси ќе 

се исполнат условите за комплетно функционирање во согласност со високите 

меѓународни стандарди за планинско спасување што се препорачани од страна на 

меѓународната комисија за алпско спасување ICAR. Од друга страна, меѓу членовите 

на тимот, посебно во групата на иницијативното јадро за формирање на службата, 

има различни профили на стручни лица чија што вокација и претходно 

професионално искуство претставуваат гаранција за квалитетно менаџирање на 

службата. Партиципативноста на Алпинистичкиот Клуб Патагонија во 

функционирањето на службата претставува еден вид гаранција за одржливоста на 

човечките ресурси и примена на нови технологии и знаења. 

3. Планинската спасителна служба располага со потребните 

материјално технички средства за извршување на дејноста планинско спасување 

како јавен сервис. 

Моменталната опременост на службата со специјализирана опрема за 

спасување на пристапен и непристапен планински терен, опремата за логистичка 

поддршка, теренските возила за транспорт на спасители и повредени лица, како и 

просторно логистичките капацитети, создаваат услови за компетентно делување на 

службата и решавање на комплицирани оперативни задачи. Во рамките на 

продолжението на ЕУ проектот, предвидена е набавка на дополнителна опрема за 
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спасување во зимски услови, возила за транспорт на тешко прооден терен и во 

зимски услови и дополнителна логистичка опрема, со што вкупните капацитети на 

службата ќе бидат значително зголемени и целосно во согласност со задачите кои 

произлегуваат од стандардните оперативни дејствија вообичаени за планински 

спасителни служби. 

 

4. Планинската спасителна служба има изградено комуникациски и 

оперативен систем за соработка и здружено дејствување со регионални и 

национални институции кои се надлежни за заштитата и спасувањето. 

Во текот на изминатите дваесетина години, од времето на најраните 

почетоци на ентузијастичкото спасување па до денес кога е воспоставен 

висококвалитетен систем за спасување на планина, членовите на тимот одржуваат 

интензивна и редовна соработка со регионалните и државните институции кои го 

третираат проблемот на заштитата и спасувањето. Членовите на службата 

партиципираат во неколку регионални и локални тела кои се формирани од 

институциите со цел подобро справување со ризиците и несреќите. Добивањето 

статус на јавен сервис поддржан од локалната и централната власт ќе ја интензивира 

оваа соработка, посебно во делот на превенцијата, планирањето на кризниот 

менаџмент или здруженото делување при несреќи од поголем обем или специфична 

проблематика. 

 

5. Планинската спасителна служба треба да биде организирана како 

подружница во рамки на општинската организација на Црвен Крст Охрид. 

Заради обезбедување ефикасност при тековното менаџирање со службата, а 

посебно заради обезбедување ефикасност на менаџирањето со спасувачките акции, 

потребно е да се постави систем на управување со службата кој ќе обезбеди 

автономија при донесувањето на стручно оперативните - спасувачки одлуки, кои 

секогаш со себе носат огромна одговорност.  
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Најсоодветен модел за организациска (правна) форма е планинската 

спасителна служба да биде организирана како подружница во рамките на матичната 

организација, односно општинската организација на Црвен Крст Охрид. За да се 

обезбеди партиципативност во управувањето од страна на инволвираните субјекти 

(пред сè матичната организација - ОО ЦК Охрид, локалните самоуправи и 

подрачните единици на државните институции), покрај редовните органи на 

управување што се предвидени со Законот за здруженија, односно Законот за Црвен 

Крст, препорачливо е формирање на совет на засегнати страни како консултативно 

тело за подобра координација на работењето на службата, како и координација  со 

регионалните институции кои ја третираат истата или слични проблематики. 

 

6. Финансирањето на службата треба да биде од локалната 

самоуправа и државните институции кои се надлежни за заштита и спасување. 

Со оглед на тоа што спасувањето е непрофитна дејност, но исто така земајќи 

во предвид дека спасувачката дејност по својот карактер е хумана и ставена на 

располагање на целата општествена заедница, финансиската одржливост на службата 

треба да биде обезбедена со средства од локалната самоуправа на петте општини 

каде што ќе делува службата – Охрид, Струга, Вевчани, Дебрца и Ресен, како и со 

средства од Дирекцијата за заштита и спасување на Република Северна Македонија, 

кои согласно постоечките законски решенија во нашата земја имаат обврска да 

обезбедат заштита и спасување на територијата на општините, односно на 

територијата на земјата. Предложен е комбиниран партиципативен модел во буџетот 

на службата, според кој што 70% од средствата би се обезбедиле од локалната 

самоуправа по принцип “1 евро по жител“, а 30% од потребните средства би се 

обезбедиле од ДЗС. Во наредниот период, со кревањето на свеста за значењето на 

заштитата и спасувањето како важен дел од општественото функционирање, како и 

разбирање на важноста на дејноста за одредени стопански активности, примарно 

туризмот, може да се очекува значајна партиципација на службата во буџетот со  
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остварени приходи од услуги, но засега тој концепт е нереален и не може да 

учествува ниту симболично во покривање на потребите за нормално функционирање. 

 

7. Планинската спасителна служба има сериозни социо – економски 

импликации за регионалната економија и квалитетот на живот на локалното 

население. 

Поаѓајки од тоа дека во регионот на Охридското Езеро туризмот е 

најразвиена стопанска дејност и земајќи го во предвид фактот дека потенцијалот на 

регионот за развој на авантуристички туризам е голем и истиот може да задоволи 

највисоки светски стандарди во оваа дејност, но отсуството на организиран систем за 

спасување претставува сериозен хендикеп за креирање комплетни туристички 

производи, оневозможувајќи го регионот да добие статус на безбедна авантуристичка 

дестинација, потребата за професионализација на службата на ниво на јавен сервис е 

повеќе од очигледна. Економските бенефити од воспоставувањето на спасителната 

служба како јавен сервис ќе бидат повеќекратно поголеми во однос на вложените 

средства за нејзино функционирање. Директниот ефект на новиот јавен сервис ќе 

биде комплетен и конкурентен туристички производ кој ќе има повисока цена и 

поголем волумен на продажба, што само по себе значи директен економски ефект. 

Секако тоа ќе влијае и на зголемување на приходите во буџетите на локалните 

самоуправи. Покрај тоа, воспоставувањето на службата како јавен сервис има 

огромно значење за локалното население во поглед на подигнување на нивото на 

безбедност при практикување стопански, рекреативни или спортски активности во 

планина. Постоењето на јавен сервис од ваков тип претставува општествена вредност 

која што влијае врз квалитетот и начинот на перцепција на граѓаните кон сопствената 

средина. Во воспитувањето на младите генерации тоа има големо и долгорочно 

значење.  
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Како краен заклучок може да се каже дека во регионот на Охридското Езеро 

постои исклучително важна потреба за воспоставување на професионална планинска 

спасителна служба, која е неопходна за егзистирање на туризмот, а посебно за 

авантуристичкиот туризам. Постоењето на јавен сервис од ваков тип е вообичаен 

стандард во организираните општества со голема важност за безбедноста и 

квалитетот на живот на локалното население. Кога станува збор за регион кој треба 

да се позиционира на светскиот пазар како атрактивна туристичка дестинација, 

службата треба да биде една од првите работи што ќе се превземе за креирање 

адекватни капацитети во дестинацискиот простор. Економските, културните и 

социјалните ефекти што ќе ги донесат зголемениот туристички волумен и повисоко 

вреднуваните туристички производи ќе бидат од корист за целата заедница. 
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ПРЕПОРАКИ 

 

 

 

Службата за спасување на планина во регионот на Охридското Езеро е 

реалност. Тоа е професионално организиран, високо квалитетен систем со примарно 

хуманитарен карактер, кој е ставен на располагање на целата општествена заедница, 

примарно во регионот на Охридското Езеро, но и на целата земја, зависно од 

карактерот и обемот на потребите за интервенција. 

До овој момент сите структурни елементи за да започне да делува овој 

организациски систем се ставени во функција, што може најдобро да се види од 

ефикасноста за спасување на терен во случај на потреба. Меѓутоа резултатите што се 

видливи „на површина“ не смее да се доживеат како причина или изговор дека 

системот веќе функционира и не се потребни дополнителни залагања од страна на 

надлежните институции за да се обезбеди ефективноста на овој „де факто“ јавен 

сервис. Службата како сервис на располагање на општествената заедница 

функционира благодарение на волонтерскиот ангажман и пожртвуваноста на три 

клучни чинители: алпинистите од алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид, 

општинската организација на Црвен Крст Охрид и планинарите од планинарскиот 

клуб Магаро од Охрид. Меѓутоа секое општествено одговорно размислување, 

посебно од страна на донесувачите на одлуки, треба да го земе во предвид фактот 

дека енергијата на ентузијазам која што во моментов е присутна кај членовите на 

службата, не може да егзистира во истиот контекст уште долго време, заради што е 

неопходно да се превземат одредени дејствија од страна на повеќе чинители за да се 

обезбеди континуирано функционирање на планинската спасителна служба како 

јавен сервис, односно жителите на регионот и туристичкиот сектор да можат да 

бидат корисници на еден сосема регуларен, за развиените средини, општествен 

стандард, односно да постои организарана заштита и спасување на планина. 
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Во таа насока следуваат неколку препораки, кои се од голема важност за 

одржливо функционирање на службата. 

1. Во регионот на петте општини – Охрид, Струга, Вевчани, Дебрца и 

Ресен, потребно е да се формира служба за спасување на планина како 

јавен сервис. 

Заради потребите кои произлегуваат од начинот на организација на животот 

на населението од територијата на општините во регионот на Охридското Езеро, и 

заради потребите на деловниот сектор, а пред сè заради потребите на туризмот и 

реализирање на потенцијалот на регионот за организирање и промоција како 

атрактивна туристичка дестинација, неопходно е воспоставување на планинската 

спасителна служба, како професионално организиран јавен сервис. 

2. Службата треба да биде организирана на професионална основа. 

Следејќи го примерот на успешните модели за служби од сличен карактер 

(Словенија, Бугарија, Австрија, Хрватска, Финска, Франција) во земјите од ЕУ, во 

поглед на стручните лица, службата треба да биде организирана врз основа на 

комбиниран модел со јадро од професионално ангажирани спасители, кои ќе бидат 

во редовен работен однос и дополнителна структура составена од волонтери во трите 

различни структурни нивоа на делување. Професионалниот ангажман е неопходен за 

да се обезбеди високо ниво на готовност за делување, континуитет и развој на 

службата. 

3. Службата треба да биде организирана како подружница во рамки на 

ОО ЦК Охрид. 

Заради обезбедување на неопходната ефикасност во делувањето, посебно во 

донесувањето на одлуки при изведување на оперативните дејствија, како и заради 

специфичноста на дејноста, планинската спасителна служба треба да биде 

организирана како подружница во рамки на ОО ЦК Охрид, со вообичаените органи  
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на управување предвидени со закон и дополнителни советодавни тела, како што е 

објаснето во претходните поглавја од студијата. 

4. Финансирањето на службата треба да биде преку комбиниран модел 

со учество од страна на локалните самоуправи и државата. 

Со оглед на тоа што станува збор за непрофитна но хуманитарна дејност од 

интерес на целата заедница, финансирањето на службата треба да биде покриено од 

страна на локалните самоуправи на петте општини, како и од страна на државните 

институции кои се надлежни за проблемите поврзани со заштитата и спасувањето. 

Планинската спасителна служба во своето делување врши дејствија кои се примарна 

обврска на локалната самоуправа, како и на Дирекцијата за заштита и спасување, па 

консеквентно на тоа би било логично одговорните институции да ги превземат 

обврските за финансирање на службата. 

5. Одржливото функционирање на планинската спасителна служба е 

неодвоиво поврзано со одржливоста на клубовите Патагонија и 

Магаро. 

Земајќи го во предвид фактот дека алпинистичкиот клуб Патагонија и 

планинарскиот клуб Магаро се „репродуктивни центри“ за нови алпинисти и 

планинари, кои пак од своја страна се неопходни за одржливост на човечките ресурси 

во службата, ефикасното делување на службата задолжително треба да се гледа како 

интегрална целина со функционирањето на двата клуба. Обуката на спасителите на 

планина започнува со основна алпинистичка и планинарска обука, и овој важен, скап 

и комплициран дел од формирањето на идните спасители е на терет на 

алпинистичките и планинарските клубови кои без соодветна поддршка нема да 

можат да создадат соодветен квалитет и квантитет на потенцијални спасители, идни 

членови на службата. 
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6. Потребна е целосна поддршка од страна на институциите на 

локално и државно ниво. 

Во оваа фаза од развојот службата има сериозна потреба од институционална 

помош, која што покрај финансиската, треба да биде и во форма на интегрираност во 

системот за информирање во соодветната проблематика, ставање на располагање на 

организациските и логистичките ресурси на локалната самоуправа и подрачните 

единици на државните институции, и вклученост во работните групи и егзекутивните 

тела кои ја третираат областа на заштитата и спасувањето. 

7. Зацврстување на соработките од посебен интерес. 

Службата, како што е претходно наведено во студијата, има развиена мрежа 

на соработка со локалните институции, меѓутоа оваа соработка треба да се 

продлабочува со цел да се формираат механизми за ефикасно делување при 

превенција, планирање и оперативни дејствија. Во таа насока од посебна важност е 

соработката со НП Галичица, со НП Пелистер, со ЈП Македонски Шуми, со МВР, 

ДЗС, ЦУК, со службите на против пожарна заштита, со шумската полиција, со ЈП за 

државни патишта, со медицинските центри и службите за итна медицинска  помош. 

Високиот степен на координација ќе создаде богат алгоритам на можни одговори за 

делување и одговор при проблеми, несреќи и катастрофи од различен карактер и 

обем. 

8. Формирање клуб на донатори и помагатели на службата. 

Службата е одлично интегрирана во секојдневното живеење во градот 

Охрид, но за интензивирање и континуитет на овој процес неопходно е стимулирање 

на различни форми на соработка на службата со „граѓанството“ во регионот и тоа не 

само во градот Охрид. Еден од тие начини е формирање на клуб на донатори и 

помагачи кој ќе има примарно промотивна улога во врска со програмата на службата, 

но и во делот на едукација и превенција за поголема безбедност на планина. 
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За крај можеме да констатираме дека во регионот на Охридското Езеро 

благодарение на волонтерскиот ангажман и пожртвуваноста на ентузијастите од 

алпинистичкиот клуб Патагонија, планинарскиот клуб Магаро и општинската 

организација на Црвен Крст Охрид, постои служба за планинско спасување со врвен 

квалитет. Во моментов службата не е формален јавен сервис, а за тоа да се случи и 

регионот да добие  дополнителен и важен квалитет на општествениот живот и да 

биде промовиран како атрактивна и компетентна дестинација за авантуристички 

туризам, потребни се разбирање, волја и делување од страна на креаторите на 

политики и донесувачите на политички одлуки на локално и државно ниво. Веруваме 

дека заложбите и резултатите на оваа голема група ентузијасти ќе ги охрабри 

политичките чинители да го направат овој значаен чекор за придвижување на нашето 

општество кон светската заедница на развиени културни и социјални средини, како 

важен фактор за економскиот и сеопштиот развој на регионот. 
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