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ЗА ФПСМ 

Федерацијата на планинарски спортови на Македонија (ФПСМ) е здружение на граѓани кое го сочинуваат спортски 

клубови на планинарските спортови заради остварување и усогласување на своите заеднички цели и интереси и 

заради вршење на дејности и активности во планинарството. 

Цел на ФПСМ е да ги активира своите членови како и сите граѓани, а особено младината, за престој и движење во 

природа, а посебно во планина. ФПСМ го афирмира планинарството во целокупниот општествен живот во нашата 

држава и се грижи за изградба и одржување на планинарската инфраструктура и тоа: планинарски домови, куќи, 

засолништа, спасителни станици, патеки, трансверзали како и други објекти за рекреативно и спортско планинарење. 

 



3 
 

КОДЕКС на честа на македонските планинари 

 

I. Основни одредби 

 Кодексот на честа на македонските планинари (понатаму Кодекс на честа) се базира на трајните етички 

вредности кои се обликувале во текот на повеќегодишниот развој на македонското планинарство. 

 Секој член на македонско планинарско друштво доброволно и морално се обврзува дека ќе го почитува 

Кодексот на честа и за прекршувањата на неговите начела ќе одговара пред соодветните органи на 

планинарската организација. 

 Кодексот на честа го обврзува планинарот дека со своето делување и однесување во планината, но и во 

долината, независно дали делувањето е посредно или непосредно врзано со планинарството, треба да ги 

почитува правилата на овој Кодекс и според нив да се однесува.  Особено е нагласена должноста на 

членовите на планинските друштва и другите активни планинари да бидат пример за другите, особено за 

младите. Однесувањето и делувањето на секој планинар го зацврстува угледот на македонското 

планинарство. 

 

II. Заштита на природата и околината 

 Природните богатства се извор од кого планинарството ја црпи својата сила. Заштитата на природата е од 

најголем општествен интерес, а бидејќи планинарството е тесно поврзано со природата, треба да им биде 

пример на другите. 

 Грижата за заштитата на природата и околината е една од темелните должности на планинарот.  

 Покрај заштитата на природата и околината, должност на планинарот е да се грижи за заштита на тој дел од 

природата кој е посредно или непосредно поврзан со планинарството. Тоа, пред се, се планинарските 

предели, природните и националните паркови, планинарските растенија и животни, а особено, заштитените 

растенија, животни, изворите и водните текови. 

 Планинарот со големо внимание се грижи за заштита на планинската околина така што по планинарските 

патеки, на врвовите, на одмориштата и видиковците не остава отпадоци, односно ги носи во долина и ги 

одлага на уредено ѓубриште. 

 Планинарот не предизвикува незгоди, не фрла камења, не пали оган во шума (освен на посебно уредено 

место за кампирање), не кине растенија (независно дали се заштитени или не), не прави штета на планиските 

пасишта, објекти и насади. Секогаш мисли на тоа дека останатите кои ќе дојдат со него имаат право на чиста 

околина. 

 

III. Хуманизам 

 Богатството и убавината на нашата татковина ја чуваме со години наназад. Неотуѓиво право е во тие убавини 

да уживаме и во богатството кое го имаме да располагаме. 

 Планинарењето во најширока смисла на зборот треба да е достапно на сите, бидејќи уживањето во природата 

духовно и телесно не окрепува, и е едно од најкорисните активни употреби на на слободното време, кое го 

поминуваме во заедништво, со пријатели и е примерно за луѓето од сите возрасти. Затоа, една од основните 

задачи на планинарските друштва е да придобие што повеќе љубители на природата. 
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IV. Планинско дружење 

Планинарскиот дух во планините го остваруваме со несебичност, дружење, солидарност, меѓусебно почитување и 

помагање, дисциплина, пожртвуваност, скромност, или накратко, меѓу планинарите владее вистинска заедничка 

соработка и хуманизам. 

Другарска помош 

 Потребна е искрена и несебична помош: 

o На помалку искусните планинари за правилниот начин на одење, одмор, исхрана, облека, опрема, 

ориентација, опасности, однесување при несреќа, итн. 

o На изморените, исцрпените, загрозените, повредените. Тоа не е само должност на спасителите, туку и 

на секој планинар. Секој во рамките на своите можности, знаење и средства кои му се на 

располагање, треба да им помогне на луѓето во невоља. Помошта нека биде несебична, искрена, 

охрабрувачка. 

o Планинарот свесно се одлучува да оди внимателно, и за тоа да биде физички и психички подготвен и 

соодветно опремен. Тоа му го налага самоодговорноста и другарската должност кон другите. Во 

незгода си помага самиот, а помош повикува ако не може да си помогне. Свесно и одговорно 

учествува кога му помагаат, соработува и им олеснува на тие што му помагаат. Ја задржува 

присебноста, ладнокрвноста и не предизвикува паника. Планинарот не претерува во барањата, во 

секоја ситуација се воздржува, бидејќи со своето однесување влијае и на другите.  

Награда за помош 

 При давањето помош најдобра награда е чувството дека сме ја исполниле должноста. На самобендисаните и 

на тие што си ги преценуваат своите способности и заслуги им нема место во планините. Непримерно е да се 

превземаат заслуги на сметка на други, кои помагале во несреќата. 

 Груб прекршок на планинарската етика е прием или барање за  надомест за понудената помош.  

 Планинарот, кој примил помош, на сите што му помогнале, примерно им се заблагодарува. 

 

V. Однос меѓу планинарите 

Секаде, а во планините посебно, терба да владее начелото на рамноправност меѓу планинарите. Непримерено е 

нагласувањето на социјалните, националните, расните, половите и другите разлики. 

Странците кои доаѓаат во нашите планини, се наши гости и пријатели на нашата држава и треба тоа да го 

почуствуваат. 

Рамноправноста во планините се изразува со солидарноста, меѓусебното разбирање, обѕирноста кон природните, 

социјалните, здравствените, старосните, половите и другите индивидуални разлики, кои бараат взаемно разбирање и 

соодветно однесување. 

Во планинарењето важи правилото, предност во планините да имаат болните, децата и жените. 
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Во планинарењето предност имаат помалку искусните, послабите и помладите. Постарите планинари го пренесуваат 

своето искуство на помладите, а тие за тоа ги почитуваат. Потребите и желбите треба да се ускладат со можностите 

кои се соодветни на условите во планините. Искуството го прилагодуваме на новите услови и со новите спознанија го 

помагаме и модернизираме планинарството. 

Во планинарењето се обликувале правила на однесување во конкретни услови: 

 При среќавање на тесни планинарски патеки, повештите, посилните и помладите, се поместуваат за да 

поминат побавните и постарите. 

 При преминување низ опасни места, снег, вода, итн., на побавните и постарите им препуштаме погодна 

положба. 

 На местата за одмор или во планинарските домови на побавните и постарите им препуштаме попогодно 

место. 

 Ако преноќуваме во преполн планинарски дом, на послабите и постарите им препуштаме попогодно 

сместување. 

Кога одиме во група, важат следните правила: 

 Темпото на групата се прилагодува според темпото на најспорите. 

 Кога некој сака да се одмори, не го прави тоа на само за него погодно место, туку треба да се најде место за 

одмор на кое сите планинари можат удобно да се одморат. 

 На стрмни места одиме смирено, со прилагодено темпо за сите учесници, а не брзаме и не ги покажуваме 

своите можеби поголеми способности. Непримерно е ако во текот на одморот не се овозможи одмор на 

целата група, а не само на првопристигнатите на местото за одмор.  

 Во сите случаи треба да важи начелото на солидарност. 

 

VI. Планинарски водичи на ФПСМ 

 Најважна цел на планинарскиот водич на ФПСМ е безбедност на учесниците. При тоа треба да делува во 

согласност со Кодексот на честа, правилниците и другите акти на ФПСМ. 

 Планинарскиот водич на ФПСМ ја почитува личноста и достоинството на секој учесник и само во услови кога 

е загрозена личната безбедност на учесниците или општата јавна безбедност на околината, е должен да го 

наметне својот авторитет со цел да се елиминира или намали вкупната штета, пред се да се заштитат 

човечките животи. 

 Планинарскиот водич на ФПСМ треба со своето однесување и делување да им дава пример, како на 

учесниците во акцијата, така и на другите планинари, со посебен нагласок на помладите. Со своето водење 

треба да ги едуцира учесниците, при што кажаното треба да го поткрепи со личен пример. Ако тоа го 

дозволуваат условите на акцијата, своето знаење треба да го пренесе и на другите посетители на планините. 

 Планинарските водичи на ФПСМ се доброволци и својата оспособеност ја покажуваат со своето знаење и 

искуство, а формално ја докажуваат со својата значка и легитимација за Планинарски водич на ФПСМ. 

Меѓусебно, во текот на подготовката, изведба и по акцијата, солидарно се помагаат и се рамноправни, но 

нивното делување го насочува водичот на акцијата. Во непредвидени ситуации ги почитуваат одлуките на 

најискусниот меѓу нив. Во такви ситуации  ја почитуваат и помошта од други, особено стручно оспособените 

кадри кои на акцијата се присутни како учесници. 
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 Планинарскиот водич на ФПСМ е должен да биде ментор на приправник за планинарски водич на ФПСМ, 

ако се чувствува способен да биде ментор. Заедно со приправникот се одговорни приправничкиот стаж на 

кандидатот да биде вистински и квалитетно извршен, а менторот треба на приправникот да му пренесе што 

повеќе знаење и искуство. 

 

VII. Планинарски домови 

Планинарските домови (куќи, засолништа) се наменети за одмор на планинарите. Желбите и потребите на 

планинарите се различни, и планинарските домови не се опремени и снабдени за исполнување на сите желби и 

потреби на планинарите. 

Планинарските домови имаат свои куќни редови и во нив владее чувство на друштвеност и топлина. За да се одржи 

таа атмосфера се препорачува: 

 Да не претеруваме со желбите и барањата, бидејќи и во планинарските домови предност имаат болните, 

децата и жените. 

 Во планинарските домови не треба да креваме врева, да бидеме гласни, да не го уништуваме инвентарот и сл. 

 Пеењето и музиката треба да бидат смирени и во согласност со атмосферата на планинарскиот дом. 

 Консумирањето на алкохолните пијалаци треба да биде примерно. 

 Веселото расположение е очекувано, но не е очекувана и веселба која би им пречела на другите посетители 

во планинарскиот дом. 

 Важно е да се почитува ноќниот мир согласно куќниот ред на домот. 

 Само во исклучителни случаи, во согласност со мнозинството, планинарското расположение може да се 

продолжи и во подоцните ноќни часови. 

 

VIII. Однос кон планинарската организација 

 Македонското планинарство има свој углед и го  водат пожртвувани организатори и несебични планинари. 

 Должноста на членовите на планинарските друштва е да учествуваат во планинарската организација согласно 

своите можности. Угледот на организацијата го одржуваат со тоа што самите ги почитуваат позитивните 

планинарски акти и со тоа влијаат врз другите планинари. 

 Од една страна, должноста на планинарите е свесно да ги исполнуваат своите членски обврски, а од друга 

страна, да ги уживаат правата како членови според Статутот на ФПСМ и врз начелата на Кодексот на Честа. 

Секој планинар треба да внимава на сигурноста на планинарските домови, патеките, патоказите, маркациите 

и другиот планинарски имот. 

 

IX. Членови на планинарските органи 

 Функциите во органите на планинарската организација се доброволни, и се темелат на доверба и 

одговорност. 

 Должноста на планинарскиот функционер е да работи во согласност со Кодексот на честа и со своето 

однесување да влијае на другите. 

 Должностите се извршуваат во согласност со своите можности и во склад со интересите на планинарите, при 

што општествените средства треба економично да с екористат.  
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 Односот на функционерите кон планинарите е другарски, при што авторитетот не доаѓа од функцијата, туку од 

искуството, целите, работењето и однесувањето. Не бара привилегии, туку ги извршува должностите. 

 Меѓу планинарските функционери владее слога, соработка, дисциплина и групна одговорност. 

 

X. Признанија 

За успешна работа и долгогодишна активност за доброто на планинарството, ФПСМ на планинарските организации и 

на поединци им доделува признанија (Пофалници, Значки, Плакети и слично).  

 

XI. Суд на честа 

За потешки прекршоци на Кодексот на честа, членовите на планинарските друштва се одговорни пред Судот на 

честа. Судот на честа посредува и во случаи ако дојде до недоразбирања меѓу планинарските друштва и членовите.  
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ДЕСЕТ предности за зачленување во планинарско друштво / клуб 

 
ПРВА ПРЕДНОСТ: со членување во планинарските друштва низ цела Република Македонија станувате дел од 

големото семејство искусни планинари од секоја возраст. 

 

ВТОРА ПРЕДНОСТ: новите членови на планинарските друштва ќе добијат основна обука за движење низ планина, 

ментор кој ќе им помага при купување на планинарска опрема и во текот на планинарските акции, книгата „Основи 

на движење низ планина“. 

 

ТРЕТА ПРЕДНОСТ: 100-тина планинарски водичи, ментори, планинарски инструктори и други стручни лица кои се 

вклучени во работата на планинарските друштва, ќе ви овозмжат добра подготовка и безбедно движење низ 

планините. Планинарските водичи се образувани согласно меѓународни UIAA стандарди. 

 

ЧЕТВРТА ПРЕДНОСТ: со членување во планинарското друштво може да учествувате на обуки, во школи, на 

презентации за безбедно движење низ планини, може да учествувате во планинарски акции за деца и младинци, 

може да обележувате патеки кои ги одржува планинарското друштво, може да учествувате во акции за заштита на 

природата. 

 

ПЕТТА ПРЕДНОСТ: со платена членарина членовите на планинарските друштва имаат предност при учество во 

активности организирани од друштвото: планинарење, планинарско трчање, планинарско скијање, планинарски 

велосипедизам, планинарска ориентација, искачување на карпи, во Република Македонија и во странство. 

 

ШЕСТА ПРЕДНОСТ: со платена членарина членовите на планинарските друштва  имаат попуст на цената за 

преноќување (во групни соби со повеќе од 4 кревети) во планинарските домови во Република Македонија раководени 

од планинарските друштва, регистрирани во Федерација на планинарски спортови во Македонија (ФПСМ). 

 

СЕДМА ПРЕДНОСТ: членовите на планинарските друштва регистрирани во ФПСМ  имаат право на иста цена за 

преноќување во планинарските домови во земјите членки на Балканската планинарска унија (Србија, Црна Гора, 

Бугарија, Турција, Грција и Албанија), управувани од планинарските друштва регистрирани во планинарски 

организации во посочените земји, како и планинарите од тие земји. 

 

ОСМА ПРЕДНОСТ: со платена членарина членовите на планинарските друштва се осигурени од незгода, согласно 

договорот што планинарското друштво го има склучено со осигурителна куќа. Ќе бидете осигурени од повреда, 

инвалидност и смрт при планинарење, како и  за трошоците за спасување во Република Македонија. 

 

ДЕВЕТА ПРЕДНОСТ: со платена членарина членовите на планинарските друштва можат да ја користат планинарската 

опрема што ја поседува друштвото. 

 

ДЕСЕТТА ПРЕДНОСТ: со платена членарина членовите на планинарските друштва ќе можат да добијат попуст во 

продавниците за планинарска опрема, согласно договорот меѓу планинарското друштво и соодветната продавница. 
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ОСНОВИ на планинарењето 
 
ПОЧЕТОК 
Кога не сме загреани многу е важно да не почнеме да одиме пребрзо. Тоа обично е една од најчестите грешки што ја 

прават почетниците, па дури и поискусните планинари, кога се нетрпеливи. Кога мускулите се „ладни", при поголемо 

напрегање, може да дојде до појава на грчеви. Се загреваме после приближно 10 до 20 минути пешачење, или по 600 

до 2000 чекори, што ќе зависи од брзината, од температурата на околината и од нашата телесна и душевна 

подготвеност (кондиција). 

ТЕМПО 
Во планинарењето важи општ норматив дека на рамен терен може да се помине еден километар за 10 до 15 минути, 

за еден час да се искачат 300 до 400 метри или да се спуштат 400 до 600 м. Притоа важи правилото: кога сме сами 

обично сме побрзи отколку кога сме во група. Бројот на чекори што притоа ќе ги направиме за една минута изнесува 

околу 55 до 60 чекори, значи приближно секоја секунда по еден чекор. Ако стрмнината е помала ја зголемуваме 

должината на чекорот, а ја намалуваме кога стрмнината е поголема. Со таков начин на одење (темпо) може да одиме 

околу 6 часа на ден и тоа повеќе денови по ред. 

ДИШЕЊЕ 
Врз ритамот на срцето ние практично немаме некое влијание, но врз дишењето може малку да влијаеме. Притоа 

дишењето треба да е рамномерно и побрзо отколку кога мируваме. Во почетокот одиме толку брзо (или бавно) за да 

можеме нормално да дишеме низ нос и да можеме да зборуваме. Сепак, кога се движиме, обично не зборуваме за да 

не трошиме непотребно енергија и за да не им пречиме на другите. Со такво темпо можеме да поминеме и многу 

долги тури. 

ОДМОРИ 
Првото застанување по почетокот на движењето го правиме по 10 до 20 минути, кога ќе се затоплиме на „работна 

температура“, кога ќе ни стане топло и кога почнуваме да се потиме. Тогаш застануваме само колку да го соблечеме 

вишокот облека. Тој одмор е корисен и за проверка на нашето темпо. Ако после 10-20 минути сè уште сме задишани, 

ако дишењето е забрзано и срцето силно ни чука, сме оделе пребрзо и затоа треба да забавиме. Следните одмори (до 

половина час) ги имаме на секои 2 до 4 часа зависно од нашата кондиција и од должината на акцијата.  

МЕЃУСЕБНО РАСТОЈАНИЕ 

Растојанието до нашиот претходник најдобро е да биде најмалку еден метар, односно три до четири чекори, за да не 

се залетаме во него ако ненадејно запре. Кога при одењето употребуваме планинарски стапчиња растојанието треба 

да биде поголемо, најмалку два метра, односно пет до шест чекори, за да спречиме ако стапчето од претходникот се 

лизне од почвата да нè удри или ние со своите стапчиња да ги удриме тие што одат зад нас (Цртеж 2). 

РАЗМИНУВАЊЕ 

Стар убав планинарски обичај е при среќавањето да се поздравиме. Согласно  Кодексот на планинарите првин 

поздравуваат оние што слегуваат. Некогаш важело правилото оние што се искачуваат да ги поздрават оние кои 

слегуваат како некој вид признание за завршената акција. Но најубаво е меѓусебно да се поздравиме без оглед на 

возраст, пол, на угорнина или надолнина, и тоа кога ќе се приближиме на оддалеченост од три до пет метри. Во 

принцип, се поместуваат оние кои одат нагоре за да можат тие од горе да поминат надолу. Но, попрепорачливо е да 
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се поместат оние на кои им е полесно, да почекаат момент или два во место, за да може без тешкотии и без опасност 

да се разминат и тие што се искачуваат и тие што слегуваат. Ако се сретнат две големи групи, разминувањето нека се 

случува според одредени правила: или едната група ќе почека на соодветно место за да помине другата група, или се 

разминуваат поединечно. Притоа треба да бидеме особено внимателни за да не дојде до несреќа (пад, лизгање, 

рушење на камења). 

ОДНЕСУВАЊЕ ВО ГРУПА 

Кога сме сами се движиме како што најмногу ни одговара, без притоа да ги загрозуваме другите. Пред сè треба да ги 

почитуваме условите запишани во Кодексот на планинарите. Тоа важи и за одење во група при што особено треба да 

го почитуваме и да го негуваме другарството, да не мислиме само на себе туку и на другите, а темпото на одење да го 

прилагодуваме на најбавниот. Не треба да ја напуштаме групата без претходно известување на водичот или на 

членови од групата, да не ги менуваме местата во групата, меѓусебно да си помагаме при одењето, при носењето 

храна и пијалаци, да даваме помош, совети, предупредувања, а се разбира и да помагаме при несреќа и опасност. Во 

такви ситуации треба да сме трпеливи, внимателни, при преминување низ опасни места да им дадеме предност на 

побавните, посилните да ги преземаат понапорните задачи, да ги почитуваме упатствата на водичот или на 

најискусниот член од групата. Многу е важно во одредени ситуации, особено во кризни, да останеме смирени, да не 

се однесуваме панично и да не предизвикуваме забуна. 

КРАЈ 

Кога ќе завршиме со одење, со движење, не е добро одеднаш да запреме, туку треба да го забавиме движењето. Кога 

ќе застанеме треба малку да ги истегнеме мускулите и тетивите, пред сè нозете и трупот. Тоа важи и за грбните 

мускули кога носиме тежок ранец. Секој треба да ги одбере оние вежби кои најмногу му одговараат. 

ДРУГО 

Кога одиме треба да сме што потивки, дури и потполно тивки. Не само за да ја зачуваме силата, туку и поради тоа што 

можеби ќе видиме дивеч кој со нашиот гласен говор ќе го истераме уште пред да дојдеме во негова близина. Многу е 

важно и тоа што планинарскиот водич треба во секој момент да слуша што прават учесниците во акцијата. 

Исечоци од книгата „Основи на движење низ планина“ од Бојан Полак, во издание на ФПСМ. 
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ДВИЖЕЊЕ низ планина по сув терен 

Основно правило за безбедно движење е постојано да одиме напред со очите. Тоа значи постојано да гледаме каде 

ќе стапнеме. Затоа не треба цело време да се вртиме наоколу, туку да гледаме пред себе каде одиме. Во основа 

постојано стапнуваме на пета, потоа поминуваме преку целиот ѓон и се оттурнуваме со прстите.  

ПО ПАТЕКИ - Кога се движиме по патеки треба да ја следиме патеката, а не да одбираме кратенки, како при 

искачување така и при слегување. Одењето по кратенки е понапорно, а честопати и не е безбедно и, што е многу 

поважно, придонесува кон зголемување на ерозијата и уништување на базјето трева, па дури и на самата падина.  

НИЗ БЕСПАЌЕ - Иако би сакале низ планините да одиме по патеки, понекогаш ни се случува да тргнеме и по беспаќе. 

Притоа треба да знаеме некои работи. Кога се движиме низ беспаќе  потребно е добро искуство и чувство за 

ориентација или добро познавање на теренот за да не тргнеме во непрооден терен, зашто може да ни се случи да се 

заглавиме и да не можеме да се движиме ни напред, ни назад.  

ПО ТРЕВА, ПО БАЗЈЕ  - Ако теренот е рамен, по него одиме нормално. Ако тревата расте во базје тогаш стапнуваме 

меѓу нив, бидејќи газењето на нив е не само заморно туку и несигурно, бидејќи ѓонот може да се лизга по нив. 

НИЗ ШУМА  - Кога се движиме низ шума ги избегнуваме густите млади грмушки и избираме насока на движење со 

што помалку препреки. Притоа треба да внимаваме и на корените и на гранките по кои стапнуваме за да не се 

лизгаме. Ако не сме умешни во ориентација, подобро е да не одиме низ непозната шума за да не се изгубиме во неа. 

ПО ЛИСЈА - Кога лисјата ја покриваат патеката не се гледа што има под нив, особено ако ги има многу. Тоа е опасно 

бидејќи под нив може да се крие некаква препрека.  

ПО СИПАР - Сипарот може да биде мек и тврд, составен од камења со различна големина: карпи, камења, песок. 

Одењето по сипар нагоре и попреку обично е многу заморно, a надолу може да биде многу небезбедно ако, на 

пример, на тврдата подлога има многу малку камења. Затоа се обидуваме што повеќе да го избегнеме, освен во 

случај кога е доволно „мек“ за одење надолу.  

НИЗ ЗИМЗЕЛЕНИ ГРМУШКИ - Одењето низ зимзелени грмушки повеќе наликува на искачување по карпи или на 

гимнастика, отколку на одење, бидејќи треба повеќепати да ги користиме рацете, како за рамнотежа, така и за 

напредување. Повеќепати се покажало дека полесно и побрзо ќе дојдеме до целта ако кружиме, иако патеката е 

подолга, наместо да одиме низ грмушки.  

ПО ДОЖД - Ако во текот на акцијата почне да врне дожд и патеките се мокри, во таков случај треба да бидеме многу 

внимателни. Исто така може да одиме на акција и кога врне дожд (ако дождот не е премногу обилен и не трае 

премногу долго).  

ОБУВКИ - Обувките нè чуваат од повреди и ни го олеснуваат движењето. Обувките треба да одговараат на годишното 

време, на условите и на избраната патека. Кога се движиме по нерамни патеки посипани со камења, низ сипар, по 

скалести патеки, по снежни јазици и слично, треба да имаме високи (планинарски) чизми со ребрест ѓон. Петицата на 

чизмата треба да има силен заден раб за полесно да се забие во подлогата.  

ПЛАНИНАРСКИ СТАПЧИЊА - Некои ги именуваат како пешачки стапчиња што се користат само при пешачење. 

Всушност овие стапчиња не ги користиме само при пешачење, туку на излети, за пристап до насоки за искачување по 
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карпи, за скијање итн. Денес на планинарските акции најчесто употребуваме само стапчиња што се собираат, бидејќи 

стапчињата што не се собираат можат многу да ни го „загорчат животот“ ако е потребно на патеката да се искачуваме 

низ „камин“ или под стреа и сл. 

ИСКАЧУВАЊЕ ПО КАРПИ  - При искачување треба добро да ги запомниме и доследно да ги применуваме петте 

основни правила кои се подеднакво важни: 

1. Правило на „искачување “ со очи. 

2. Правило на правилно држење на телото. 

3. Правило на проверка на држачите и на подлогата.  

4. Правило на правилно оптоварување на држачите и на подлогата. 

5. Правило на три потпорни точки. 
 

ЈАЗЛИ - За да почнеме да работиме со јаже, што е еден од основните елементи за побезбедно движење низ планина, 

потребно е не само да се познаваат, туку и да се совладаат основните јазли. 

 

Исечоци од книгата „Основи на движење низ планина“ од Бојан Полак, во издание на ФПСМ. 
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ПЛАНИНАРСКИ патеки 
 
Патеките се поделени во четири класи: 

 Класа 1 – рекреативно пешачење. 
 Класа 2 – пешачење, лесна (патека достапна за одредена група луѓе со добра здравствена 

состојба и со основно планинарско знаење). 
 Класа 3 – пешачење, средно тешка (патека која бара добра здравствена состојба, добра 

физичка кондиција и добро познавање на планинарска техника). 
 Класа 4 – пешачење, тешкa патекa (патека за планинари „професионалци“). 

 
МАРКАЦИИ 
Кнафелцова ознака – основна маркација на македонските планини која се поставува на дрвја, 
камења, карпи, огради, и др. Тоа е бела точка, обрабена со црвен круг која се поставува во висина на 
очите (1.7 - 2 м). Големина на целата ознака е 12 см,  големината на белата точка е 6 см, а ширината 
на црвениот прстен околу белата точка е 3 см. Поголема ознака од 12 см., но не поголема од 25 см, 
може да се користи само во исклучителни случаи, во интерес на добрата видливост. Името го добила 
по Алојз Кнафелц (1859 - 1937), словенечки планинар и картограф. 
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Лентовна маркација се состои од три ленти, секоја во ширина од по 3 см. и со должина од 20 см. 
Оваа маркација се состои од една централна бела лента и две надворешни црвени ленти. 

 
 
Патоказ -  се поставува како почетна точка и го покажува правецот на движење. Се изработува од 
лим, дрво или од тврда пластика. Патоказите се во црвена боја и со бели букви.  

 
 

Извадоци од брошурата „Прирачник за маркацисти“ 2018, во издание на ФПСМ. 
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ПЛАНИНАРСКИ акции 
 

Акција: движење од одредено место на тргнување до врв или врвови, или до друга цел, во еден замав (може и повеќе 

денови) и враќање назад; кога за досегање на целта била потребна организациска подготовка, и кога за изведба биле 

потребни најмалку 2 часа. Во случај на планинарска акција која трае повеќе денови, акцијата која започнува третиот 

ден, се смета како нова акција.  

 

Дополнителна акција: кога во склоп на основната акција се изведе дополнителна акција. Пример 1: основна акција е 

Старо Село – планинарски дом Љуботен – врв Љуботен – пл. Дом Љуботен – Старо Село. Дополнителна акција е ако 

од планинарскиот дом Љуботен уште еднаш се искачи врвот Љуботен и се врати назад во домот (пл дом Љуботен е 

место на поаѓање и враќање, и акцијата е подолга од 2 часа). Пример 2: основна акција е Попова Шапка – Антени – 

Попова Шапка. Дополнителна акција е Антени – Титов Врв – Антени (Антени е место на поаѓање и враќање и акцијата 

е подолга од 2 часа). Дополнителна акција не е Антени – Титов Врв – Вакаф – Попова Шапка (бидејќи Антени не е 

место на враќање).  

 

Копнена акција: Планинарска акција изведена во периодот од 21 март до 20 декември, односно од 1 мај до 30 

ноември над 1.500 м. надморска височина, до височини на кои во нормални услови нема снег или мраз. Исклучок се 

одредени снежни јазици или свежо паднат снег кој исчезнува за неколку часа.  

 

Лесна копнена акција: Планинарска акција по патеки по кои при одењето не треба придржување со рацете. 

Понекогаш патеката преминува по стрмна, но доволно широка падина која овозможува безбедно одење на сите 

учесници. Од учесниците се бара внимателност и кондиција.  

 

Напорна копнена акција: Планинарска акција по напорни патеки по кои заради безбедност е потребно придржување 

со раце. Од учесниците се бара внимателност и кондиција. Потребно е познавање на техники на искачување и 

спасување, како и употреба на јажиња.  

 

Многу напорна копнена акција: Планинарска акција по многу напорни патеки и по напорно беспаќе, по кои заради 

безбедност е потребно придржување со раце при преминување на тешки делови од патеката. Потребно е познавање 

на техники на искачување и спасување, како и употреба на јажиња.  

 

Зимска акција: Планинарска акција изведена во зимска сезона, од 21 декември до 20 март, до 1.500 м. надморска 

височина, и од 1 декември до 30 април, над 1.500 м. надморска височина. Акцијата се изведува на терен покриен со 

снег (сув, влажен, смрзнат). Акциите на места со постојан снег и мраз се глечерски акции.  

 

Лесна зимска акција: Планинарска акција по ненапорен заснежен планински терен кога не треба придржување со 

рацете. Планинарски стапчиња, цепин и дерези се употребуваат само за полесно движење и поголема безбедност. 

Нагибот на патеката е помал од 30°.  
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Напорна зимска акција: планинарска акција по напорен заснежен планински терен, со нагиб меѓу 30 и 40°, при што 

при движењето за одржување на рамнотежата се употребуваат и раце. Потребно е познавање на употреба на дерези и 

цепин, јажиња и познавања на техники за спасување од лавини.  

Многу напорна зимска акција: планинарска акција по многу напорен заснежен планински терен, со нагиб над 40°, 

каде што за напредување употребуваме цепин и дерези. Потребно е познавање на употреба на дерези и цепин, 

јажиња и познавања на техники за спасување од лавини.  

 

Зимска акција: Планинарска акција изведена во зимска сезона, од 21 декември до 20 март, до 1.500 м. надморска 

височина, и од 1 декември до 30 април, над 1.500 м. надморска височина. Акцијата се изведува на терен покриен со 

снег (сув, влажен, смрзнат). Акциите на места со постојан снег и мраз се глечерски акции.  

 

Лесна зимска акција: Планинарска акција по ненапорен заснежен планински терен кога не треба придржување со 

рацете. Планинарски стапчиња, цепин и дерези се употребуваат само за полесно движење и поголема безбедност. 

Нагибот на патеката е помал од 30°.  

 

Напорна зимска акција: планинарска акција по напорен заснежен планински терен, со нагиб меѓу 30 и 40°, при што 

при движењето за одржување на рамнотежата се употребуваат и раце. Потребно е познавање на употреба на дерези и 

цепин, јажиња и познавања на техники за спасување од лавини.  

 

Многу напорна зимска акција: планинарска акција по многу напорен заснежен планински терен, со нагиб над 40°, 

каде што за напредување употребуваме цепин и дерези. Потребно е познавање на употреба на дерези и цепин, 

јажиња и познавања на техники за спасување од лавини.  

 

ПРИМЕРИ  

Лесна копнена акција под шумската меѓа (под 1.800 м.):  

 Град Скопје – Средно Водно – врв Водно (Водно)  

 Село Љубанци – Црн Камен (Скопска Црна Гора)  

 Старо Село – планинарски дом Љуботен (Шар Планина)  

Лесна копнена акција над шумската меѓа (над 1.800 м.):  

 Попова Шапка – врв Церипашина (Шар Планина)  

 Галичник – врв Говедарник (Бистра)  

 Галичник – врв Карбула (Бистра)  

 Пат (с. Маврово – Галичник) – врв Меденица (Бистра)  

 Пат (Охрид – Ресен преку Галичица) – врв Магаро (Галичица)  

 Планинарски дом Вртешка – врв Туртел (Пљачковица).  

 Село Плетвар – врв Козјак.  

Напорна копнена акција:  

 Старо Село – планинарски дом Љуботен - врв Љуботен (Шар Планина)  

 Старо Село – планинарски дом Љуботен – Козја Стена - врв Љуботен (Шар Планина)  

 Село Рогачево – врв Љуботен (Шар Планина)  

 Село Бродец – врв Кобилица (Шар Планина).  
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 Попова Шапка – врв Плат (Шар Планина)  

 Град Скопје – Средно Водно – врв Водно – кањон Матка (Водно)  

 Село Маврово – ски терени Маврово – врв Меденица (Бистра)  

 Село Рибница – водопад Длабока Река (Кораб)  

 Село Битуше – врв Голем Крчин (Кораб)  

 Хотел Молика – врв Пелистер (Баба)  

 Паркинг – Ловечка куќа – врв Пелистер (Баба)  

 Копанки – камења – врв Пелистер (Баба)  

 Село Нижеполе – планинарски дом Големо Езеро – врв Пелистер (Баба)  

 Село Жировница – врв Куртово Ќуле – врв Велико Брдо (Кораб)  

 Караула Победа – врв Голем Кораб (Кораб)  

 Село Папрадиште – врв Солунска Глава (Јакупица)  

 Попова Шапка – Вакаф – врв Титов Врв (Шар Планина)  

Многу напорна копнена акција:  

 Попова Шапка – врв Церипашина – врв Бакрдан – врв Титов Врв (Шар Планина)  

 Попова Шапка – врв Церипашина – врв Бакрдан – врв Мал Турчин - врв Титов Врв (Шар Планина)  

 Село Бозовце – долина Лешница – врв Титов Врв (Шар Планина)  

 Село Нежилово – планинарски дом Чеплес – врв Солунска Глава (Јакупица)  

 Село Рибница – врв Рибничка Скала – врв Кабаш (Кораб)  

 Село Жировница – врв Веливар (Кораб)  

 Село Битуше – врв Рудина – врв Голем Крчин (Кораб)  

 Старо Село – планинарски дом Љуботен - Ливадичко езеро – врв Пирибег (Шар Планина)  

 Старо Село – планинарски дом Љуботен – врв Љуботен - Ливадичко езеро – врв Пирибег (Шар Планина)  

 

Лесна зимска акција:  

 Град Скопје – Средно Водно – врв Водно (Водно)  

 Село Љубанци – врв Црн Камен (Скопска Црна Гора)  

 Село Маврово – скијачки терени (Белички ски лифт)  

 

Напорна зимска акција:  

 Град Скопје – Средно Водно – врв Водно – кањон Марка (Водно)  

 Село Љубанци – врв Црн Камен (Скопска Црна Гора)  

 Попова Шапка – Антени - Бакрдан  

 

Многу напорна зимска акција:  

 Попова Шапка – Церипашина – Бакрдан – врв Титов Врв (Шар Планина)  

 Старо Село – планинарски дом Љуботен - врв Љуботен (Шар Планина)  

 Село Рогачево – врв Љуботен (Шар Планина)  

 Хотел Молика – Копанки – камења – врв Пелистер (Баба)  

 

Може да се вклучат и други патеки за секоја од горенаведените типови акции. 
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ДВИЖЕЊЕ низ планина во зимски услови 
 

Во планините важат други законитости отколку во долините. Тие што сакаат да ги посетуваат планините, треба да ги 

познаваат тие законитости и да им се прилагодуваат. Следат неколку насоки за побезбедно планинарење  во зимски 

услови. Ако немате искуство, најдобро е во зимски услови во планина да се движите  со планинарски водичи 

регистрирани при Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ). 

Што треба да знаете ако во зимски услови учестувате во планинарска акција? 

 Околината е покриена со снег и тогаш околностите за движење низ планините се променети. Ако низ шумата 

се уште може да се движите следејќи ја маркацијата на дрвјата, по голините тоа не е можно. Снегот ја покрива 

маркацијата и ги покрива патеките.  

 Во зимски услови треба да бидете подготвени за ниски температури, пократки денови, затворени 

планинарски домови, помал број  луѓе низ планините, опасност од лавини, и секако, опасности од лизгање. 

Сето тоа треба да се почитува не само во текот на акцијата, туку и при избор на патеката, односно врвот, како 

и при подготовката и при изборот на опрема. 

 Треба да внимавате на снежните стреи по гребените создадени од силен ветер и  треба да се движите  

неколку метри под гребенот, по „не-ветровитата“ страна. 

 Околностите во планините брзо се менуваат и може да бидат поинакви од очекуваните или од предвидените, 

па затоа треба да поседувате опрема која ќе ви помогне во тие услови. 

 Внимателно да се движите по патеките, постојано да ги проверувате. 

Пред почеток на акцијата треба да се запрашате: 

 Дали сум подготвен (психички и физички)? Дали акцијата е за мене? 

 Каква е временската прогноза? Лошото време и слабата видливост можат повеќекратно да го продолжат 

движењето. Дали имам облека и обувки што ќе ме штитат од силен ветар, студ и врнежи? Дали во текот на 

акцијата ќе поминеме покрај планинарска куќа или покрај засолниште? 

 Каква е опасноста од лавини? Каков е снегот?  

 Имам ли во ранецот се што ми е потребно за денешната акција? 

 Каква е патеката по која ќе се движиме? Направете скица на патеката и поделете ја на делови и предвидете 

одмор. Потрудете се да ја запаметите патеката во своите мисли. 

 Колку часа ми се потребни за да ја поминам целата патека?  

 Стрм ли е теренот? 

 Со кои опасности ќе се сретнам патем? 

 Со кое темпо да се движам ? 

 Изберете акција  примерна за вашата физичка и психичка подготовка, имајте ја потребната опрема и знајте 

да ја употребувате. 

Каква опрема ви треба? 

 За зимски акции потребна ви е целата опрема што  ја користите во останатите три сезони. Покрај тоа, 

потребни ви се добри зимски чевли, гамаши за заштита од снег, заштитна јакна од ветар, студ и влажност, 

топла долна облека, заштита од сонце, резервна облека, и доволно топли течности и храна. 

 Во зависност од теренот и временските услови,  цепин и дерези. Иако можеби условите на почеток на 

акцијата покажуваат поинаку, бидејќи условите во зима се менуваат со височината и со времето, треба да 
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носите цепин и дерези. Ако на нозете имате дерези, во рацете треба да имате цепин (планинарските 

стапчиња се прикачуваат на ранецот). 

 Препорачана индивидуална опрема е тн. „Лавинска тројка“: лавински примопредавател, лавинска сонда и 

лавинска лопата.  Вклучениот лавински примопредавател го ставате околу телото, под горниот дел на 

облеката (дома проверувате дали работи), а сондата и лопатата ги ставате во ранецот. Пред почеток на 

зимската сезона потребно е да го обновите знаењето за употреба на лавинскиот примопредавател, со 

практично лоцирање на друг лавински примопредавател закопан во снег.  

 Опремата не ви користи, а може да биде и небезбедна, ако не знаете како да ја употребувате. Затоа, многу е 

важно да научите и да го обновувате наученото во пракса. 

Што да им препорачаме на тие кои немаат искуство со акции во зимски услови? 

 Им препорачуваме да се вклучат во планинарските друштва и да се движат низ планините под водство на 

планинарски водичи. Прашувајте ги планинарските водичи, советувајте се со нив, искрено кажете им го 

своето искуство од движење во зимски услови. Планинарскиот водич при ФПСМ ќе ви препорача акција 

соодветна на вашето искуство. 

 Препорачуваме здобивање на искуство во планинарските друштва и во нивните планинарски школи. 

 Почитувајте ги советите и предупредувањата. Почитувајте ја постапноста при движење низ планини (од 

полесни кон потешки акции, од пократки кон подолготрајни акции), изберете патека или врв соодветни на 

вашето знаење, физичка и техничка подготовка. 

 Почитувајте го правилото (кое не важи за акции со планинарски водичи):  никогаш не одите по патеки и кон 

врвови по кои не сте оделе во суви услови. Во текот на зимата, околината е променета, патеките и маркациите 

се покриени со снег. 

Не е на одмет да ги знаете и овие насоки: 

 Во зима, никогаш не одите сами низ планините. 

 Низ планините треба да бидете соодветно опремени, а опремата треба да знаете да ја употребувате. 

 Пред почеток на зимската сезона практично пробајте ги дерезите и цепинот, запирањето на падови со цепин 

на падини со безбеден  завршеток.  

 Пред почетокот на зимската сезона, проверете ја техничката опрема, заменете ги батериите во лавинскиот 

примопредавател, пробајте ја сондата и лопатата за снег. 

 Изберете патеки соодветни на вашите психофизички способности. 

 При подготовка за акцијата, внимавајте на краткиот зимски ден. 

 Проверете дали се отворени планинарските куќи. 

  Проверете ја временската прогноза за планината низ која ќе се движите. 

 Известете ги своите блиски за текот на вашата планинарска акција. 

Напомени 

 Зачленете се во планинарско друштво, бидејќи под водство на искусни планинарски водичи на ФПСМ ќе се 

здобиете со основно знаење за побезбедно движење низ планините. 

 Добро подгответе се за секоја акција и приберете што повеќе информации за планираната акција. 

 Не заборавајте дека најголемата одговорност за вашата безбедност сте самите вие. 

 

Секогаш имајте во мислите дека искачувањето на врвот е само половина од патот. Целта е безбедно  да се вратите 

дома. 
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Движење низ снег 

Основно при одењето по мек снег е правење патека низ снегот. Притоа не ги поставуваме нозете една пред друга, 

како манекенките, туку напоредно, една покрај друга, така што меѓу нив треба да има растојание од половина до цела 

должина од чевелот. На тој начин патеката е широка две широчини од чевлите. Ако снегот е тежок, влажен, не ги 

влечеме нозете, туку ги подигнуваме над површината и правиме стапки. Притоа, ако по стапките се лизга, го забиваме 

ѓонот во стапката и со тоа ја поправаме стапката и спречуваме лизгање. Во многу мек снег ги влечеме нозете низ 

снегот. Ако снегот е погуст или влажен влечењето на нозете низ снегот е понапорно од подигнувањето, па затоа 

нозете ги креваме и правиме посебни стапки. Ако снегот е над колена, за да не пропаѓаме длабоко, ја поместуваме 

ногата нанапред и се потпираме со коленото на снегот. Основно кога одиме по тврд снег е да правиме стапки, за да 

не се лизгаме.  

                    
Движење низ снег 

Цепин 

Цепинот е прва работа која ни е потребна за безбедно одење по стрмни, снежни или замрзнати, но и по тревни 

падини. Цепинот ни помага при одење нагоре, надолу или попреку, ни служи за копање стапки, за „држачи“, за 

изработка на бивак, за изработка на сидриште за осигурување, за спуштање по јаже итн. И што е најважно, ако се 

лизнеме, со него може да се запреме во снегот. Кога одиме по рамна или по умерено коса падина цепинот може да 

го употребуваме и како планинарско стапче. Притоа го држиме така што лопатката е свртена во насока на одењето, а  

клунот е свртен наназад и бочно од телото. 

 
Носење на цепин 

Ако падината е стрмна, држејќи ја главата на 

цепинот, со врвот на рачката на цепинот 

може да се потпираме на падината, но треба 

да сме подготвени во момент на лизгање да 

го забиеме клунот што подлабоко  во снегот 

и правилно држејќи го цепинот за главата и 

за рачката, да се запреме.  
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Запирање со цепин     Движење со дерези 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувство на студ 

Со зголемување на височината, температурата опаѓа, а зависи и од влажноста на воздухот. Температурата опаѓа во 

просек за 0,65°C на секои 100 метри. 

Брзина на 

ветер (км/ч) 
Чувство на студ (ºC) 

  0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

10 -2 -7 -12 -17 -22 -27 -32 -38 

20 -7 -13 -19 -25 -31 -37 -43 -50 

30 -11 -17 -24 -31 -37 -44 -50 -57 

40 -13 -20 -27 -34 -41 -48 -55 -62 

50 -15 -22 -29 -36 -44 -51 -58 -66 

60 -16 -23 -31 -38 -45 -53 -60 -68 

Чувството на студ е комбинација на ветер и студ. Облеката го намалува тоа чувство. 

 

 

 

 

Дерези 

Кога снегот ќе стане тврд и мазен ѓоновите на чевлите повеќе 

не се безбедни за безбедно  чекорење. Во таков случај треба 

да употребиме дерези. Кога имаме дерези на нозете треба да 

одиме со раширени нозе за да не ги скинеме гамашите, 

односно ногавиците.  
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Снежни лавини 

 

Тоа е појава кога на стрмна падина дел од снежната покривка се откинува и брзо се спушта кон долината се додека 

не ја загуби енергијата и не запре. 

Лавината настанува поради: 

 Зголемената тежина врз снежната покривка (дополнителен снег или дожд). 

 Топење на снегот. 

 Длабинска или површинска пукнатина. 

 Снежни плочи. 

Лавинаа настанува и од надворешни влијанија, како на пример: 

 Дополнително оптоварување од  камења што паѓаат или од мраз. 

 Оптоварување под дејство на човекот , движење, скијање. 

 

Типови на снежни лавини 

 Снежни плочи (кои предизвикуваат 90% од сите несреќи со лавини). 

 Лавини од сув снег (многу брзи лавини, максимална брзина до 300 км/ч. и максимална тежина од 10 милиони 

тони) 

 Лавини од влажен снег (бавни лавини со брзина од 10 до 40 км/ч.) 

 

Услови  што влијаат врз појава на лавина: 

 Количество на новопаднат снег. 

 Снежен нанос. 

 Брз пораст на температурата. 

 Слаба видливост (нераспознавање на опасни места погодни за лавини). 

 

Терен  

 Стрмен терен (20° - 50°) 

 Северни, северозападни и североисточни падини, каде што снегот побавно се топи поради слаба осонченост. 

 Осојни падини на кои ветрот прави снежни наноси. 

 Подлога (трева, грмушки, карпи). 

 

Човек 

 Непромисленост („Тоа мене нема да ми се случи“). 

 Неискусни учесници во акцијата кои не го почитуваат договореното. 

 Групи со повеќе од четири учесници. 

 Умор, падови на снежната падина и нејзино оптоварување. 

Влијание на температурата врз стабилизација на снежната покривка: 

 Ненадејното затоплување ја зголемува опасноста од лавини. 

 При температури над 0° C снежната покривка побрзо се дестабилизира. 

 Подолготрајното ладно време (-5°C до  -10°C) ја намалува опасноста од лавини. 

 Промените на температурите околу 0°C ја стабилизираат снежната покривка 
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Типови снежни лавини 

     
 Плочеста лавина     Лавина од сув или влажен  снег 

Плочеста лавина 

За посетителите на планините најопасни се плочестите лавини бидејќи без познавање на внатрешниот состав на 

снежната покривка, многу е тешко да се предвидат овие лавини. Плочестите лавини настануваат поради различна 

тврдина на пластовите во снежната покривка, особено ако меѓу два пласта има нестабилен снег. Различната густина 

на пластовите во снежната покривка се јавува поради промена на температурата и влажноста на воздухот и поради 

влијанието на ветерот во текот на паѓањето на снегот. На падините ветрот прави наноси од снег составен од кристали 

(во вид на топчиња) кој има поголема густина, но многу мала тврдина. Единечните пластови силно се држат меѓусебе, 

но не и со пластовите под / над , и се однесуваат како опни. Кога оптоварувањето (поради нов снег или дожд, поради 

снежен нанос, тешки животни, пешаци или скијачи) ќе ја надмине носивоста на тврдиот пласт, целата снежна 

површина се излизгува кон долината во вид на масивни блокови. Најчесто вакви лавини се појавуваат на падини 

стрмни меѓу 30° и  45°. 

 
Одредување на наклон на теренот со планинарски стапчиња 

Лавини од сув или влажен снег 
Тие лавини се оттргнуваат од една точка. 

Лавините од сув снег се појавуваат при 

паѓање снег или после него, на падини 

пострмни од 40°. Лавините од влажен снег 

се појавуваат кога меѓу тлото и снежниот 

пласт или меѓу два снежни пласта ќе се 

собере танок слој вода. Тоа се случува во 

сезони со многу снег, па водата на тлото се 

собира поради загревање и топење 

одоздола.  
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Европска табела за опасности од лавини 

 

Ниво на ризик  Стабилност на снег Знаме Ризик од лавини 

1 - Ниско Многу стабилен снег 
 

Без ризик од лавини, освен при јаки врнежи на малку 

екстремно стрмни падини. Главно безбедни  услови. 

2 - Ограничено 

На некои стрмни падини 

снегот е средно стабилен. 

На другите места е многу 

стабилен 
 

Лавините може да бидат поттикнати од јаки врнежи 

особено на одредени стрмни падини. Не се очекувани 

големи спонтани лавини. 

3 - Средно 

На повеќе стрмни падини 

снегот е средно стабилен 

или нестабилен  

Лавините можат да бидат поттикнати на повеќето 

падини и при помали врнежи. На некои падини може 

да настанат големи спонтани лавини. 

4 - Високо 

На најголем број од 

стрмните падини снегот не 

е многу стабилен  

Лавините можат да бидат поттикнати на многу падини 

дури и при лесни врнежи. На многу места може да се 

појават средни и големи спонтани лавини 

5 – Многу 

високо 

Гглавно снегот е 

нестабилен 
 

И на благи падини може да се појават големи спонтани 

лавини. 

 

Препорачана опрема 

 „Лавинската тројка“ овозможува брзо откривање и ископување на затрупаниот од лавина, а се состои од 

лавински примопредавател, од лавинска сонда и од лавинска лопата.  

 Лавински примопредавател (со 3 антени) служи за грубо откривање на местото на затрупаниот. 

 Лавинска сонда служи за фино откривање на местото на затрупаниот од лавина. 

 Лавинска лопата служи за брзо ископување. 

 Прва помош и бивак вреќа. 

 Мобилен телефон со полна батерија (телефонот да биде исклучен за заштита на батериите).  

 

„Лавинска тројка“ 

Напомена: Животот на затрупаниот 

од лавина може да го спасиме САМО 

со употреба на „Лавинската тројка“. 

Затоа пред акцијата треба да знаеме 

правилно да ја употребуваме 

опремата! 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Avalanche-risk-1-2.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Avalanche-risk-1-2.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Avalanche-risk.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Avalanche-risk.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Avalanche-risk-5.svg
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Барање на затрупани од лавина со лавински примопредавател  

 

 

 

 

 

 

Што треба да има во секоја торбичка за прва 

помош: 

 Пар заштитни/стерилни ракавици. 

 Завои со различна широчина. 

 Поголем растеглив завој. 

 Ханзапласт и леплива лента - фластер. 

 Стерилна газа. 

 Триаголна марама. 

  Ножици или нож. 

 Лекови против болки ( што се набавуваат 

без рецепт). 

 Астрофолија или голема пластична црна 

вреќа. 

 

Повикуваме 195 (Центар за управување со кризи) 

и 192 (Полиција) и кажуваме: 

 Кој се јавува. 

 Каде се случила несреќата. 

 Кога се случила несреќата. 

 Колкумина се повредени и нивните 

повреди. 

 Какви се условите на местото на 

несреќата (важно при хеликоптерско 

спасување). 

 Каква помош ни треба. 

Напомена: Помош повикуваме со мобилниот 

телефон или со радио станица. 

Ако сме очевидец на несреќата, ја 

означуваме точката каде што за последен 

пат сме го виделе затрупаниот (1). Се 

трудиме да останеме мирни и да почнеме 

со пребараувањето. Ако сме повеќемина, 

еден учесник повикува помош со 

мобилниот телефон, а сите останати ги 

вклучуваат лавинските примопредаватели 

на „Барање“. Барањето  почнува од 

точката каде што последен пат сме го 

виделе затрупаниот и продолжува надолу 

/ нагоре.. Учесникот кој повикува помош 

преку мобилен треба да остане 

набљудувач и да ги предупредува другите 

учесници за околните случувања. Прво ја 

набљудуваме лавината и бараме предмети 

(планинарски стапчиња, скии, ранец) или 

делови од тело кои се гледаат над 

снежната покривка. 

Помош при несреќа  

 Се трудиме да останеме мирни, и ги смируваме другите учесници. 

 Ја оценуваме ситуацијата, се заштитуваме себе си и повредениот од непосредни 

опасности. Нудиме прва помош во рамките на своето знаење и способности. 

Напомена: Многу е важно да се погрижиме за својата безбедност и за безбедноста на другите учесници 
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Зависно од бројот на учесници, лавината ја проверуваме паралелно поставени меѓусебе, на раздалечина од 40 м, ако 

сме повеќемина, или „цик – цак“, ако сме сами.  

 
Напомена: ги исклучуваме другите електронски уреди, бидејќи тие ќе ја попречуваат работата на лавинскиот 

примопредавател. 
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Грубо пребарување 

Со помош на лавинскиот примопредавател ја одредуваме точната насока на затрупаниот следејќи ја стрелката на 

дигиталниот уред.. 

    

Грубо пребарување     Фино пребарување 

     

Сондирање 

Со лавинската сонда ја одредуваме длабочината на лавината и со копањето почнуваме подолу од положбата на 

затрупаниот (1) на површина во облик на латиничната буква В (V). Ако сме повеќемина, при ископувањето, првиот што 

почнал со ископувањето го заменуваме после 1 минута. На фотографијата подолу, првиот спасител сече блокови 

снег, вториот ги расфрла, а третиот го чисти снегот од страна и ослободува простор.  

Фино пребарување Кога сме блиску до затрупаниот, со 

пребарување во вид на крст бараме најјак сигнал и 

најмала оддалеченост до затрупаниот приближувајќи го 

лавинскиот примопредавател до снежната површина. 

Најмалата оддалеченост е еднаква на длабочината на 

затрупаниот во лавината. Местото го означуваме со 

лавинската лопата. 

Сондирање Со сондирањето почнуваме од забиената 

лавинска лопата и продолжуваме кружно нанадвор. 

Оддалеченоста меѓу убодите со лавинската сонда е 30 см 

при што ја забиваме сондата правоаголно на површината. 

Напомена: при сондирањето носиме ракавици бидејќи, во 

спротивно, ја загреваме сондата и на неа ќе почне да се 

фаќа мраз и станува неупотреблива. Треба да се обидеме 

што помалку да газиме по сондираниот снег, за да не ги 

затвориме воздушните џепови над затрупаниот.  
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Напомена: Пребарувањето со лавински примопредавател би требало да трае од 2 до 5 минути, сондирањето до 2 

минути, а ископувањето зависи од длабочината на која се наоѓа затрупаниот. Најдобро е прво да ископуваме околу 

главата на затрупаниот, за да му ги исчистиме дишните патишта. За пронаоѓање на затрупан на длабочина од 1 метар, 

со помош на лавински примопредавател, сонда и лопата, потребно ни е до 11 минути. Ако употребуваме само 

лавински примопредавател и лопата, ќе ни бидат потребни до 25 минути. А, ако имаме само лавински 

примопредавател, за откопување на затрупаниот ќе ни требаат до 2 часа (треба да ископаме околу 3 до 4 метри кубни 

снег (1 до 1,5 тони снег).  Прва помош: Ги ослободуваме дишните патишта на повредениот, а ако не дише, почнуваме 

со постапката на оживување. Повредениот го заштитуваме од понатамошно ладење и, ако е свесен, му даваме топли и 

благи напитоци. 

ВАЖНА НАПОМЕНА Не одете на акции ако сметате дека не сте способни или ако тие акции се над границите на 

вашите можности. Подобро е малку да се потценувате, отколку да се преценувате, па така ќе можете да ја добиете 

онаа резерва која во евентуален случај може да биде одлучна „да се биде или да не се биде“. За одредени акции, кои 

за вас се можеби пренапорни, нека не ви биде жал за парите што ќе ги дадете за организиран излет со водење, или 

за водич, кој побезбедно ќе ве искачи на планина и ќе ве врати назад. Ако после тоа утврдите дека сте способни, 

другпат може да ги повторите акциите сами или во друштво со пријатели. Пред сe, не трчајте и не обидувајте се да се 

докажувате. Ако некогаш се вратите без да стигнете на целта, не го земајте тоа при срце бидејќи планините ќе ве 

почекаат. Ако пак нешто ви се случи, можеби веќе никогаш не ќе можете да ги посетите. 

 

Користена литература 

 Nasveti za varnejše gibanje v gorah v zimskih razmerah, 15 јануари 2015, во издание на Горската служба на спасување на Република 

Словенија 

 Книга „Основи на движење низ планина“, од Бојан Полак, во издание на ФПСМ  
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УПОТРЕБА на мобилни телефони на планина 
 

Денешниот живот не би можеле да го замислиме без мобилни телефони кои имаат широк спектар на употреба. Во 

населените места и по главните сообраќајници покриеноста со сигнале е многу добра, но во ненаселените краеви и 

по планините покриеноста е послаба, а на одредени места нема никаков сигнал. Во тој случај треба паметно да 

ракуваме со мобилниот телефон.  

Актуелните технологии на мобилни телефони може да се искористат и при посета на планина. И тоа:  

Во функција на безбедност:  

 Да повикате спасителна служба (информирајте се за бројот пред да започнете со планинарската акција).  

 Да повикате полиција (192).  

 Да повикате Противпожарна служба (193).  

 Да повикате брза помош (194).  

 Да го повикате Центарот за управување со кризи (195).  

 Да испратите GPS координати каде што се наоѓате.  

Во функција на разонода:  

 Да се јавите кај блиските/саканите.  

 Да направите убави фотографии.  

 

Запомнете: Безбедноста доаѓа на прво место, па користењето на мобилните телефони на планина секогаш 

подредувајте го на оваа функција.  

 

1. Генерално за мобилните мрежи  

Покривањето на одредено географско подрачје се сигнал од некоја мобилна мрежа (телекомуникациска мрежа од 

некој мобилен оператор) се остварува преку инсталирање на базни станици. Секоја базна станица покрива одредена 

територија со GSM сигнал, а мобилните мрежи (GSM, 2G, 3G, 4G) користат два фреквентни опсега: 900 MHz и 1800 

MHz. Простирањето на сигналот со вакви фреквенции од базната станица до мобилниот телефон се одвива 

праволиниски. Дополнително, сигналот заради својата фреквенција и моќност, не може да помине низ големи 

природни препреки (како планини, ридови, долини, клисури, итн.) или пак низ згради направени од бетон и железо и 

сл. Теоретскиот домет на една базна станица во рамничарско подрачје без природни препреки е круг со радиус од 

околу 35 км. Во планинските предели и градски подрачја овие растојанија се значително помали поради 

конфигурацијата на теренот. Најголем број од базните станици се поставени во населените места (заради густината 

на населението), а помал број во планиските и слабо населените места.  

 

1. Покриеност на планински подрачја со сигнал од мобилна мрежа  

Од погоре изнесените причини, во планинските подрачја може да се очекува послаб квалитет на мобилните услуги во 

споредба со населените места, а честопати во одредени со подрачја воопшто нема покривање (доколку областа е во 

сигнална “сенка” на некоја природна препрека). Исто така можни се ситуации во кои телефонот покажува високо 

ниво на сигнал од мобилната мрежа, но не постои можност за воспоставување на повик (во случај кога базната 

станица е премногу далеку).  

Дополнително, можни се ситуации во кои се јавуваат изобличувања на говорот или пак прекини (периодични или 

комплетни) на веќе воспоставена комуникација, посебно во ситуации кога се движите за време на разговорот.  
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Пред почетокот на планинарската акција, препорачливо е организаторот и учесниците да ја посетат интернет 

страната на Агенцијата за електронски комуникации на која има мапи на покриеност со сигнал од сите мобилни 

оператори во Република Македонија. Мапите редовно се обновуваат.  

http://www.komuniciraj.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=269   

 

Напомена: Мапите на покривање се комјутерски генерирани со помош на специјални алатки за симулација на 

покриеност на дадено географско подрачје. Вистинската ситуација на терен може да се разликува од претставената 

на мапите, како резултат на конфигурациајта на теренот околу Вас во микро локацијата во која се наоѓате.  

 

2. Воспоставување на повик, комуникација  

При користење на телефонот за воспоставување на говорна комуникација имајте во предвид:  

 Изберете место каде што сигналот е доволно јак.  

 По можност застанете додека комуницирате; бидете во заветрина.  

 Комуницирајте кратко и јасно.  

 Доколку барате помош, пред воспоставување на повикот подгответе ги информациите за да може да бидете 

кратки и концизни (на пример GPS координатите, опис на локацијата каде што се наоѓате, итн.)  

 При повик кон броевите 192 (Полиција), 193 (Противпожарна служба), 194 (Брза помош), (195 (Центар за 

управување со кризи) важно е врската да биде стабилна, затоа пронајдете место со добар квалитет на сигнал. 

Бидете во мирување и во заветрина. Зборувајте директно во микрофонот (по потреба поместете го телефонот 

од увото).  

 При повик на 192 (Полиција), 193 (Противпожарна служба) и 194 (Брза Помош) ќе бидете автоматски 

пренасочени на најблиската Полициска станица, Противпожарна служба или Служба за брза помош. 

Мобилните оператори имаат обврска да ја обезбедат оваа услуга.  

 Сите оператори се законски обврзани на корисниците да им овозможат бесплатен пристап до броевите на 

службите за итни повици (192, 193, 194, 195), а во иднина и до единствениот европски број за итни повици 

112.  

 

3. Капацитет на батеријата на мобилниот телефон  

Периодот во кој може да го користите телефонот зависи од капацитетот на батеријата на телефонот, типот на 

телефонот, активираните услуги и општото користење во периодот додека сте на планина. Имајте ги во предвид 

следните работи:  

 Капацитетот на батеријата значително се намалува со намалување на температура на која е батеријата.  

 Најголем потрошувач на батерија на мобилниот телефон е дисплејот. Колку подолго е вклучен екранот, толку 

побрзо се празни батеријата.  

 Користење на 3G и 4G мрежи значително влијае на намалување на моменталниот капацитет на батеријата.  

 Колку е поголем бројот на активни апликации на телефонот толку е побрзо празнењето на батеријата.  

 Важно да го бидете свесни за моменталниот капацитет на батеријата на телефонот кој го носите со себе 

(искуствено), посебно во ситуации кога планирате да престојувате на планина повеќе денови, без пристап до 

електрична мрежа.  

 За испраќање на СМС порака е потребен послаб сигнал и помалку стабилна мрежа. Доколку се наоѓате во 

такво продрачје, користете СМС. Бидете прецизни и концизни во комуникацијата.  

http://www.komuniciraj.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=269
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4. Препораки  

 

 На планинарска акција тргнете со полна батерија на мобилните телефони.  

 Во зимски услови, носете го телефонот блиску до телото (во внатрешен џеб на јакна, панталони итн.), со цел 

батеријата да биде на повисока температура.  

 Вклучувајте го само во ситуација кога е потребно да се јавите.  

 Во текот на повеќедневни акции или намалете го користењето на мобилниот телефони на минимум или 

исклучете го комплетно и вклучете го само во ситуација кога е потребно да се јавите.  

 Користите претежно 2G мрежа, доколку е достапна.  

 Исклучете ги сите апликации кои ви се активни, а непотребни на планина.  

 Понесете со себе надворешна батерија (external battery pack) како дополнителен извор на енергија, доколку 

примарната батерија брзо се празни. Надворешните батерии имаат неколкукратно поголем капацитет од 

внатрешната батерија на телефонот, но се потешки. Дополнително, постојат соларни полначи кои може да се 

искористат како дополнителен извор на енергија за користење на мобилни телефони или за полнење.  

 Некои постари модели мобилни телефони, на пример, од производителот NOKIA имаат можност да се вклучи 

резервна снага на батеријата со прискање на следните знаци и цифри: *3370#, *4720#, или слично. 

Мобилниот телефон ја полни резервната снага при првото следно полнење.  

 

Автори: Горан Николоски, Мине Павловски 
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ПРЕПОРАКИ за користење на радио комуникации при водење во планина 

 
Во недостаток на постоечка регулатива што се занимава со користење на радио комуникации во тек на 

изведување на планинарски акции, Комисијата за планинарски водичи при Федерацијата за планинарски 

спортови на Македонија ги издава овие препораки со цел да обезбеди ефикасна комуникација помеѓу водичите и 

учесниците во текот на изведување на планинарските акции. 

 Се препорачува користење на стандардот PMR446 (Personal Mobile Radio,  

https://en.wikipedia.org/wiki/PMR446), што може да се користи без лиценца во повеќето држави на Европската 

Унија. 

 Стандардот PMR446 е во UHF опсегот помеѓу фреквенциите 446.0 MHz и 446.1 MHz. 

 Во овој опсег се дефинирани 8 канали на растојание од 12.5 KHz со следните фреквенции: 

PMR 

Channel 

Frequency (MHz) 

 

1 446.00625 

2 446.01875 

3 446.03125 

  4 446.04375 

5 446.05625 

6 446.06875 

7 446.08125 

8 446.09375 

   

 Максималната дозволена моќност која смеат да ја користат уредите, според стандардот, изнесува 500 mW. 

 Не се препорачува користење на американско-канадскиот стандард FRS/GMRS, во кој се користат други 

фреквенции, кои во Европа се забранети. 

 Се препорачува учесниците кои треба да комуницираат меѓу себе да го договорат главниот канал за 

комуникација пред почетокот на акцијата и да остварат пробна комуникација пред да тргнат. Притоа треба да 

се одбере еден од каналите од 1 до 7, а каналот број 8 секогаш ќе се користи како SOS канал, за повикување 

помош. Доколку радио станиците имаат можност истовремено да слушаат на два канали, се препорачува на 

едниот да се постави главниот канал за комуникација, а на другиот секогаш да биде поставен SOS каналот 

број 8. Во случај на потреба од надворешна помош, се препорачува да се користи кналот број 8. 

 Покрај големиот број радио станици кои можат да се набават и кај нас, во пракса многу добро се покажаа 

станиците од фирмата BAOFENG UV-5R, кои можат да се набават од Aliexpress за помалку од 30 долари по 

уред, со одлични карактеристики на батеријата, 128 мемориски канали и т.н. 

 За подесување на чекорот на 12.5 KHz кај BAOFENG UV-5R станиците, параметарот број 1 (STEP - Frequency 

Step) треба да се постави на вредност 4. 

 За да се мониторираат двата канали истовремено, параметарот број 7 (TDR - Dual watch) треба да биде 

поставен на 1 (ON). Почетната вредност кај нова станица е 0 (OFF). 

  

http://www.miklor.com/uv5r/pdf/uv-5r_v1.0.pdf 
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ПРЕПОРАКИ за содржина на покана за планинарска акција  

 
Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ), ја препорачува следната содржина на поканите со 

кои организаторите ги најавуваат планинарските акции. 

 

 

Податоци: 

 

 Организатор / планинарско друштво / клуб (адреса, контакт телефони, e-mail адреса). 

 Планинарски водич / -и. 

 Термин на одржување на акцијата. 

 Локација на акцијата (место на тргнување, место на пристигнување, место на почеток на акцијата ...). 

 Опис на акцијата (дневен распоред на акцијата, висинска разлика, височина на целта, време на искачување, 

време на слегување, места за одмор, опасни делови на патеката, средства за комуникација ...). 

 Потребна опрема. 

 Потребна физичка спремност на учесниците. 

 Потребна храна, вода. 

 Очекувани метеоролошки услови. 

 Посебни препораки. 

 Напомени за учесниците кои редовно користат медицинска терапија. 

 Фотографија / илустрација од планината / патеката. 

 

НАПОМЕНИ 

 Со пријавувањето за учество на планинарската акција, учесниците целосно ги прифаќаат и почитуваат 

насоките и упатствата дадени од организаторот.  

 По потреба, организаторот на планинарската акција може да побара и потпишување на изјава од страна на 

учесниците со следната содржина: „Целосно сум свесна/свесен, дека за учество во планинарската акција 

треба да поседувам соодветни физички и психички способности, што подразбира: пешачење по стрмен, 

разновиден и тежок терен, искачување на големи височини, искачување по лесен и средно тежок карпест 

терен (со или без технички помагала), движење во различни метеоролошки услови и сл. Одговорно и со 

слободна воља изјавувам, дека поседувам соодветни физички и психички способности и дека немам 

здравствени проблеми кои би ме спречиле да учествувам во реализирањето на оваа активност“. 
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Пример  
ПОКАНА ЗА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА 

ИСКАЧУВАЊЕ НА ........................... 

 

 

Фотографија / илустрација од планината / патеката. 

 
 

 
 
Организатор : планинарско друштво ......................................................................................................................................... 

Адреса, контакт телефони, e-mail адреса ..........................................................................................................................  

Планинарски водич / -и.................................................................................................................................................................. 

Термин на одржување на акцијата............................................................................................................................................... 

Локација на акцијата (место на тргнување, место на пристигнување, место на почеток на акцијата ...)............ 

................................................................................................................................................................................................................  

Опис на акцијата (дневен распоред на акцијата, висинска разлика, височина на целта, време на искачување,  

време на слегување, места за одмор, опасни делови на патеката, средства за комуникација ...).............................. 

................................................................................................................................................................................................................  

Потребна опрема...............................................................................................................................................................................  

Потребна физичка спремност на учесниците...................................................................................................................... 

Потребна храна, вода.........................................................................................................................................................................  

Очекувани метеоролошки услови................................................................................................................................................... 

Напомени за учесниците кои редовно користат медицинска терапија.......................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................  

Посебни препораки.............................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................... 
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ПРЕПОРАКИ за организација на масовни планинарски акции  

Пред почетокот на акцијата 

1. Избор на организациски тим. 

2. Изготвување на Покана за планинарската акција со следните информации: 

 Организатор. 

 Цел (врв, област, ...). 

 Опис на патеката: тип на патека (лесна, напорна, многу напорна), должина, времетраење, висинска 

разлика, извори, места за одмор, опасни места. 

 Листа на водичи/координатори и нивни контакт телефони. 

 Датум, време на поаѓање/ време на враќање. 

 Рок за пријавување. 

 Потребна физичка подготвеност, облека и опрема, храна, вода. 

3. Покана од организаторот до планинарски друштва и до регистрирани планинарски водичи во ФПСМ, за 

учество, соработка и помош при изведба на планинарската акција.  

4. Избор на најпогодна патека за акцијата, соодветна на временските прилики. 

5. Поставување на GPS запис, профил и скица на патеката на интернет страната на планинарското друштво, на 

социјалните мрежи. 

6. Избор на места за паркинг на заедничкиот превоз (автобуси, комбиња) и за возилата. 

7. Најава во Полиција, во Национален парк, во Македонски шуми и во други институции со надлежности во 

регионот каде што ќе се одвива планинарската акција.  

8. Ангажирање на медицински лица (одлука на планинарското друштво/клуб).  

9. Дополнително обележување на патеката и на клучните точки, раскрсници, места за одмор, опасни места. 

10. Запишување на контакт податоци на учесниците во планинарската акција во деновите пред акцијата. 

11. Проверка на исправноста на превозот (комбиња, автобуси): ладење, греење, хигиена. 

12. Дополнителни активности за збогатување на настанот (вон организираната акција). 

a. Покана до локалните заедници и организации од регионот каде што се одржува планинарската акција 

за учество во активности кои ја придружуваат планинарската акција 

Во текот на акцијата 

 По потреба, група од организаторот да тргне напред пред сите планинари за да ја провери и обележи 

патеката. 

 Првата група водичи да биде во контакт со другите водичи со радио станици за информации за почетокот и за 

текот на акцијата. 

 Групите учесници кои одат нагоре да бидат придружувани од организаторот/ водичите/ координаторите. Не 

треба да се дозволи одвојување на поединци или групи без знаење на организаторот. 

 На контролните точки, места за одмор, опасни делови, раскрсници, да има луѓе од организаторот кои ќе ги 

упатуваат учесниците во акцијата по точната патека. Како што доаѓаат водичите  со новите групи, така луѓето 

што биле на контролните точки треба да одат кон следната контролна точка каде што ги заменуваат тие што 

продолжуваат нагоре. Истиот систем на контрола да важи и при слегување од врвот. 
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 Пополнување на заедничкиот превоз (автобуси, комбиња) според слегување на  учесниците  од планина и 

водење на евиденција на тие што заминуваат.  

 

После завршувањето на акцијата 

 Анализа на акцијата со учество на целиот организациски тим. 

 Организаторот да подготви детален извештај за акцијата и да го испрати до Комисијата за планинарски 

водичи при ФПСМ. По потреба, извештајот со коментари од Комисијата за планинарски водичи да биде 

испратен до канцеларијата на ФПСМ. 

 

НАПОМЕНА 

 Организаторот / водичите имаат право да ги предупредат  и посоветуваат и, ако не се придржуваат на 

советите, да ги елиминираат учесниците во акцијата кои не ги почитуваат правилата за безбедно движење низ 

планина, кои не се физички подготвени за акцијата, кои немаат соодветна облека и опрема, кои несоодветно 

се однесуваат во текот на акцијата. 

 Организаторите и водичите на планинарската акција треба да имаат  посебно обележување  (облека, опрема). 

Тие со својата облека, опрема и однесување се главни промотори за безбедно движење низ планина. 

ДА СЕ ИНСИСТИРА НА: 

 Носење на облека и опрема соодветна на временските прилики. 

 Движење по предвидената патека. 

 Фрлање на отпадоците на места за отпадоци. 

 Точното време на поаѓање и на завршување на акцијата. 

 Точното време на поаѓање на превозот. 

 Заштита на природата (растенија, животни, хигиена) 

 

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО: 

 Користење на несоодветна облека и опрема. 

 Конзумирање алкохол. 

 Напуштање на патеката на движење без знаење на организаторите / водичите. 

 Уништување на природата, кинење на растенија, убивање  животни. 

 Палење отворен оган (освен при ситуации на спасување на настрадани). 
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ПРЕПОРАКИ за организација на планинарски акции до 50 учесници  

 

 Почитување на насоките во документот УПАТСТВО ЗА БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ ВО ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА. 

 

 Почитување на насоките во документот ПРЕПОРАКИ ДО ПЛАНИНАРСКИТЕ ДРУШТВА / КЛУБОВИ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАСОВНИ ПЛАНИНАРСКИ АКЦИИ. 

 

 Организаторот на планинарската акција има право да назначи планинарски водичи помошници. Како 

помошници може да учествуваат искусни планинари кои го познаваат теренот по кој се одвива акцијата. За 

работата на планинарските водичи и помошниците одговорен е организаторот. 
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ПРЕПОРАКИ за носење соодветна опрема на планинарски патеки во Р. Македонија и пошироко 

Согласно Правилникот за планинарски водичи при ФПСМ, должности на регистрираните планинарски водичи се: 

 Совесно да ги води планинарските акции во рамките на категоријата за која е обучен; 

 Да се грижи за безбедно, стручно и содржајно извршување на водичката дејност; 

 Да носи соодветна лична и техничка опрема на планинарските акции; 

 Да носи основен сет санитетска опрема согласно препорактие на ФПСМ 

 Да не води луѓе без соодветна опрема и без соодветна подготовка;  

 

1. Во сезоните пролет, лето, есен се препорачува носење на шлем на следните планинарски патеки во 

Република Македонија (опционално и цепин и дерези): 

o Рибничка скала - Кабаш (2.391 м.), Кораб. 

o Златоврв, Манастир Трескавец. 

o Последниот сегмент од пристапот кон изворите на реката Бабуна, Јакупица. 

o На сите останати означени или неозначени патеки на кои има искачување низ стрмен карпест терен 

постои голема опасност од лизгање по големи стрмнини или опасност од паѓање камења на патеката. 

2. Во сезоните пролет, лето и есен при искачување на на следните планинарски патеки се препорачува носење 

комплет за самообезбедување (појас, шлем и сет за ферати): 

o Планинарски дом “Spilios Agapitos” (2.100 м.) – Скала (2.866 м.) – Митикас (2.917 м.), Олимп, Грција. 

o Планинарски дом " Giosos Apostolidis " (2.760 м.) – Митикас (2.917 м.) Олимп, Грција. 

o Планинарски дом " Giosos Apostolidis " (2.760 м.) – Стефани (2.909 м.) Олимп, Грција. 

o Секција „Коњчето“ меѓу Бањски Суходол (2.883 м.) и Кутело (2.908 м.), Пирин, Бугарија. 

o Пристап од север: седло помеѓу Кутело и Вихрен – Вихрен (2.914 м.), Пирин, Бугарија. 

o Долина Валбона – врв Маја Језерце (2.694 м.), Проклетије, Албанија. 

o Долина Ропојана – врв Маја Језерце (2.694 м.), Проклетије, Црна Гора. 

o Долина Гребаја – Северен врв на Каранфили (2.460 м.), Проклетије, Црна Гора. 

o Долина Гребаја – врв Очњак (2.185 м.), Проклетије, Црна Гора. 

o Седло – врв Боботов Кук (2.522 м.), Дурмитор, Црна Гора. 

o Црно Езеро – врв Боботов Кук (2.522 м.), Дурмитор, Црна Гора. 

o Штавна – врв Кучки Ком (2.487 м.), Комови, Црна Гора. 

o Штавна – врв Љеворечки Ком (2.483 м.), Комови, Црна Гора. 

o По планинарските патеки на кои е препорачано носење на опрема низ сите алпски земји: Австрија, 

Франција, Германија, Италија, Лихтенштај, Монако, Словенија и Швајцарија.  

o На сите останати означени или неозначени патеки на кои има искачување низ стрмен карпест 

предел, постои голема опасност од лизгање по големи стрмнини или опасност од паѓање камења на 

патеката 

3. Во сезоната зима се препорачува носење комплет за самообезбедување (качувачки појас, цепин, дерези, 

шлем, сет за ферати) и водичко јаже при искачување на сите горенаведени планинарски патеки. 

Листата со патеки за кои важат Препораките ќе биде соодветно обновувана. 
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ТЕЛЕФОНСКИ број во случај на несреќа - ICE (IN CASE OF EMERGENCY)  

 

Секој со себе носи мобилен телефон. Во случај на несреќа, кога повредениот е во бессознание, спасителите, 

пожарникарите, планинарите или полицијата не знаат кого од именикот на мобилниот телефон да известат. 

Затоа предлагаме секој во именикот на својот мобилен телефон, во случај на несреќа, да стави контакт броеви на 

лица кои спасителите, пожарникарите, планинарите или полицијата ќе ги повикаат и ќе ги известат за несреќата. 

Меѓународниот псевдоним за такви контакт броеви е ICE (IN CASE OF EMERGENCY) – ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕЌА 

Со таа ознака означете ги контакт броевите на лицата кои спасителите, пожарникарите, планинарите или полицијата 

ќе ги повикаат во случај на несреќа: ICE1, ICE2, ICE3, …. 

Примери: 

 ICE1 – Петар Петровски – 07х ххх ххх 

 ICE2 – Весна Василевска – 07у ууу ууу 

 ICE3 – Марко Стојановски – 07z zzz zzz 

Ова лесно може да го направите, а многу ќе помогне во случаи на несреќа. 
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УПАТСТВО за број на учесници во планинарска акција 

 

Број на учесници на еден Планинарски водич, кога е сам/-а:   

Искуство на учесниците / 

Категорија 

Категорија А1 

(Планинарење 

по лесни патеки 

во летни услови) 

Категорија А2 

(Планинарење 

по тешки патеки 

во летни услови) 

Категорија Б1 

(Планинарење 

по лесни патеки 

во зимски 

услови) 

Категорија Б2 

(Планинарење 

по тешки патеки 

во зимски 

услови) 

Без искуство, почетници 5 3 3 2 

Искусни (кои учестувале на 

максимум 10 тешки 

планинарски акции во текот на 

1 година) 7 5 5 3 

Многу искусни (кои учестувале 

на повеќе од 10 тешки 

планинарски акции во текот на 

1 година) 10 6 6 4 
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УПАТСТВО за потребна лична санитетска опрема и медикација во текот на планинарењето 

 Неколкучасовно планинарење во близина на населено место 

o Завој – едно парче (калико 10 см). 

o Ханзапласт –  повеќе парчиња во разни големини 

 

 Еднодневно планинарење 

o Завој – 2 парчиња (калико 10 и 12 см). 

o Фластер – 1 парче 

o Ханзапласт –  повеќе парчиња во разни големини 

o Средство за дезинфекција (Betadine) 

 

 Неколкудневно планинарење 

o Завој – 2 парчиња (калико 10 и 12 см). 

o Фластер – 1 парче 

o Ханзапласт –  повеќе парчиња во разни големини 

o Средство за дезинфекција (Betadine) 

o Аналгетик – таблети (Cafetin, Andol, Paracetamol, Aspirin …) 

 

 Организирано повеќедневно планинарење (со поголема група планинари) 

o Завој – едно парче (калико 10 см). 

o Ханзапласт –  повеќе парчиња во разни големини 

o Аналгетик – таблети (Cafetin, Andol, Paracetamol, Aspirin …) 

 

Напомена  

Организаторот и водичите на групата треба да обезбедат санитетска торба која ќе ја носи медицинско лице или 

искусен планинар, обучен да дава прва помош. Медицинското лице или планинарот што ја носи санитетската торба 

треба да оди на крајот од колоната и да има комуникација со водичите (радио врска, мобилен телефон). 

Во санитетската торба треба да има минимум: 

 Завој – повеќе парчиња (калико 5 см, 10 см, 12 см, полуеластичен завој 10 см). 

 Фластер 

 Гумена повеска – лента (Есмархова повеска). 

 Средство за дезинфекција (Betadine). 

 Стерилен скалпел, ножици, џепно ноже, сигурносни игли. 

 Стерилни шприцеви и игли. 

 Аналгетик – таблети (Cafetin, Andol, Paracetamol, Aspirin …). 

 Анти–алергетици – ампули (Urbason No.V, Phenergan  No.V, Adrenalin No.V, Dexamethason No.V) 

 Спреј за дезинфекција. 

 Myospray. 
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 Организирана експедиција 

o Важат посебни правила и медицинската поддршка е во доменот на искусен лекар. 

 

 

ВАЖНИ НАПОМЕНИ 

 Секој што користи терапија за хронични болести треба со себе да ги носи вообичаените лекарства и да 

продолжи со нивна употреба (хипертензија, дијабетис, епилепсија ...). 

 Лицето кое има алергија на полен, прав, убод од инсекти и слично треба со себе да ја носи вообичаената 

терапија. 

 Пред почеток на планинарската акција учесниците треба да го информираат водичот за своите здравствени 

проблеми. 

 Пред почеток на планинарската акција, учесниците на акцијата треба да се консултираат со својот лекар за 

можните ризици и опасности по здравјето. 

 

     

Напишал: Проф. Др. Јовица Угриновски 

Литература: Медицинско – санитарен прирачник, Проф. Др. Јовица Угриновски, 1996, стр.127. 
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Во итни случаи!!!!!!! 

Јавете се на 195 

Центар за управување со 

кризи 

 
 

 

 

 

 

 


