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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
Карпош, донесе  
 
 
                                                                     

за објавување на Одлука за усвојување на Планот за заштита и 
од природни непогоди и други несреќи

1. Се објавува Одлука за усвојување
природни непогоди и други несреќи
Карпош, одржана на 24 декември 2018 година.
  
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
  
 
Број: 11-10378/34    
Датум:25.12.2018 година   
Скопје                                                      
      
      
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -903, факс: 02/3062-925 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
 а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

 
ЗАКЛУЧОК 

а усвојување на Планот за заштита и спасување на Општина Карпош 
од природни непогоди и други несреќи 

 
 
 

усвојување на Планот за заштита и спасување на 
несреќи, донесена на седумнаесеттата седница на Советот на Општина 

2018 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

 

     ГРАДОНАЧАЛНИК
          НА ОПШТИНА КАРПОШ,

        Стефан Богоев
                       
                    

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 

и 15/2014), Градоначалникот на Општина 

спасување на Општина Карпош 

 Општина Карпош од 
седница на Советот на Општина 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стефан Богоев  



 
                       ОПШТИНА КАРПОШ 
                      - Одделение за поддршка и 
                        организација на работата на Советот 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02
www.

  
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62  од Законот за локалната 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
член 14 од Законот за заштита и спасување 
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 
издадено до Дирекција за заштита и спасување бр.
архивата на Општина Карпош со број  29
на седумнаесеттата седница, одржана на 
 
 

за усвојување на Планот за заштита и спасување на Општина Карпош од природни 

 
 

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош го усвојува Планот за заштита и спасување на 
Општина Карпош од природни непогоди и други несреќи.

 

Се задолжува Одделението за поддршка и организација на работата на Советот да ја достави оваа 
одлука до Одделението за заштита и спасување на Општина Карпош.
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 
Број 09-10139/37                                                                                      
Датум:24.12.2018 година                                       
Скопје                                                                                                
 
 
 
 

 
Одделение за поддршка и  
организација на работата на Советот  

  

 
ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -903, факс: 02/3062-925 

ww.karpos.gov.mk;sovet@karpos.gov.mk    

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62  од Законот за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 7, член 10, член 11, член 13, став 1
член 14 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и врз основа на Позитивното мислење 
издадено до Дирекција за заштита и спасување бр.09/5-234/2 од 05.10.2108 година, заверено во 
архивата на Општина Карпош со број  29-7903/2 од 24.10.2018 година, Советот на Општина Карпош

седница, одржана на 24.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А  
за усвојување на Планот за заштита и спасување на Општина Карпош од природни 

непогоди и други несреќи 
 

Член 1 
Советот на Општина Карпош го усвојува Планот за заштита и спасување на 

Општина Карпош од природни непогоди и други несреќи. 

Член 2 
Се задолжува Одделението за поддршка и организација на работата на Советот да ја достави оваа 

та и спасување на Општина Карпош. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ
година                                                           НА  СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                                                                                      Андреј Манолев

 

 

самоуправа („Службен  
а во врска со член 7, член 10, член 11, член 13, став 1 и 

Македонија“ бр. 36/04, 
и врз основа на Позитивното мислење 

234/2 од 05.10.2108 година, заверено во 
Советот на Општина Карпош 

за усвојување на Планот за заштита и спасување на Општина Карпош од природни 

  

Советот на Општина Карпош го усвојува Планот за заштита и спасување на 

Се задолжува Одделението за поддршка и организација на работата на Советот да ја достави оваа 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА  СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Андреј Манолев 



 
                       ОПШТИНА КАРПОШ 
                      - Одделение за поддршка и 
                        организација на работата на Советот 
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Одделение за поддршка и  
организација на работата на Советот  
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ОПШТИНА КАРПОШ 
Совет на Општина Карпош 

 
 
 
 
 

ПЛАН  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА 

КАРПОШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                      Скопје 2018 год 
 
 
 

 



СОДРЖИНА 
 

1. План за Заштита и спасување за Асанација на подрачјето 
на Општина Карпош 

2. План за Врски на  подрачјето на Општина Карпош 
3. План за Заштита и спасување за Евакуација на 

населението на  подрачјето на Општина Карпош 
4. План за Заштита и спасување на Животна средина на  

подрачјето на Општина Карпош 
5. План за Засолнување на населението и материјалните 

добра на  подрачјето на Општина Карпош 
6. План за Заштита и спасување за подготвеност, 

мобилизација и ангажирање на  силите за заштита и 
спасување на  подрачјето на Општина Карпош 

7. План за Заштита и спасување за Прва медицинска помош 
на  подрачјето на Општина Карпош 

8. План за Заштита и спасување од пожари на  подрачјето 
на Општина Карпош 

9. План за Заштита и спасување од поплави на  подрачјето 
на Општина Карпош 

10. План за Заштита и спасување за радиолошка-хемиска и 
биолошка заштита на  подрачјето на Општина Карпош 

11. План за Заштита и спасување од урнатини  на  подрачјето 
на Општина Карпош 

12. План за Заштита и спасување за згрижување на 
население на  подрачјето на Општина Карпош 
 
 
 
 
 
 

 



                                                               
 

ОПШТИНА КАРПОШ 
Совет на Општина Карпош 

 
 
 
 
 

ПЛАН  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

ЗА АСАНАЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕ 
НА ОПШТИНА КАРПОШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              Скопје 2018 година 
 
 
 
 



 
 
 

ПЛАН ЗА АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕН 
с о д р ж и н а : 

                                     
 
Ι. ПОТСЕТНИК за употреба на планот за асанација 
ΙΙ. АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ 
ΙΙΙ. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АСАНАЦИЈА 
- задачи и активности и носители на задачите 
- локации за собирање и идентификација на загинати и умрени                
- места на собирање и погребување и начин на транспортирање 
 
ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ: 
 
 
Прилог бр. 1 Работна карта - граници на Општината  и на урбаните      
                           заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2 Процена за број на жители по урбани заедници  
Прилог бр. 3 Упатство за воспоставување и одржување на ред 
Прилог бр. 4 Локации за собирање на загинати и умрени лица   
Прилог бр. 5 Места за собирање и погребување 
Прилог бр. 6 Станици за дезинфекција, дезинсекција и деретизација 
 Прилог бр. 7 Преглед на комунални претпријатија 
Прилог бр. 8 Преглед на телефони, адреси и други податоци од лица 
                           органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗиС 
ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗиС 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Општински штаб за заштита и спасување 
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните  места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 



- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред во настраданите зони и Упатство 
за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување 
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на  плановите за ЗиС  покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку Градоначалникот 
на Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот 
штаб или од соседните Општини за учество на нивни сили за заштита 
и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 



- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 
- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ.АСАНАЦИЈА  НА ТЕРЕНОТ 
 

Поаѓајќи од фактот дека Општината има една универзална 
единица за ЗиС во јачина на вод која не е опремена и обучена за 
асанација. Општината Карпош со своите органи и штабот се 
вклучува во реализацијата на активностите и задачте што ги 
организира и реализира Подрачната единица за заштита и 
спасување Карпош, согласно нивните плански документи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ИИИ. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
АСАНАЦИЈА 

 
Асанација на теренот е збир на мерки што се преземааат а кои 

се во директна зависност од видот и обемот на природната непогода 
но генерално треба да се преземат мерките и активности за: 
- спречување на појава на заразни заболувања кај населението; 
- пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погреб на 
загинати и умрени лица; 
- обезбедување исправна вода за пиење и употреба; 
- пронаоѓање и закоп на загинати животни; 
- чистење на теренот од разни глодари и инсекти; 
- отстранување на отпадни и други опасни материи; 
- дезинфекција, дезиенсекција и дератизација на теренот и објектите; 
 - асанација на објекти за водоснабдување; 
- спроведување на санитарно хигиенски мерки; 
- други мерки и активности во зависност од состојба на теренот. 
 

За спроведување на оваа мерка во плановите се утврдуваат 
локациски места за собирање и погреб на лица и закопување на 
животни, здравствените и други организации кои учетвуваат во 
асанацијата и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ: 
 
 
Прилог бр.1 Работна карта- граници на Општината и на урбаните      
                            заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр.2 Процена за број на жители по урбани заедници  
Прилог бр.3 Упатство за воспоставување и одржување на ред 
Прилог бр.4 Локации за собирање на загинати и умрени лица  
Прилог бр.5 Места за собирање и погребување 
Прилог бр.6 Станици за дезинфекција, дезинсекција и деретизација 
Прилог бр.7 Преглед на комунални претпријатија 
Прилог бр.8 Преглед на телефони ,адреси и други податоци од лица 
                         органи,организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Прилог број 2  
 

Преглед 
Број на жители по урбани и месни заедници во Општина Карпош 

 
Ред. 
Бр. 

Урбана, месна заедница Број на 
жители 

Забелешка 

1 2 3 4 
1 Кузман Јосифовски Питу 6733   
2 Владо Тасевски 4450  
3 Тафталиџе 1 4262  
4 Пецо Божиновски Кочо 4483  
5 Тафталиџе 2 4505  
6 Нерези 4358  
7 Карпош 1 4570  
8 Карпош 2 3690  
9 Карпош 3 5679  

10 Карпош 4 7760  
11 Влае 1 3720  
12 Влае 2 2781  
13 Злокуќани 1520  
14 Бардовци 1472  
15 ВКУПНО ЖИТЕЛИ 59.666  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Прилог број 3 
 

УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствието, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 
За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезбедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 



расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врските и другите врски на органтие за внатрешни 
работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 
Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено при 
масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 
расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 
Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на Црвениот 
крст се грижат за спроведување на акциите и програмата за 
доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 
За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 
Во ава област особено е значајна координацијата на надлежните 
органи заради воспоставување соработка со производните, 
прометните и услужните претпријатија заради обезбедување на 
најнеопходните средства за живот, храна, облека, постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за ЗиС во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за ЗиС на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Прилог број 4 
 

Локации за собирање на загинати лица 
 
 
 Загинати и умрени лица во природни непогоди и други несреќи 
на подрачје на Општина Карпош ќе се собираат на следниве локации: 
-Гробишта Нерзи (во кругот на црквата) 
-паркинг просторот кај Градска општа болница 8 Септември  и 
поликлиника Букурешт) 
-Фудбалско игралиште Алумина (Бул.Илинден) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Прилог број 5 
 

Места за погребување 
            - Гробишта Бутел 
            -Гробишта Ѓорче Петров 
 -Гробишта Нерези –локалитет Средно Нерзи 
 -Гробишта Злокуќани –локалитет во УЗ Злокуќани 
 -Гробишта Бардовци –локалите во с.Бардовци 
 

Доколку бројот на жртвите е голем и наведените места 
неможат да одговорат со своите капацитети мртвите ќе се 
погребуваат и на Градските гробишта во ’’Бутел‘‘ и ’’Ѓорче Петров‘‘. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Прилог број 6 
 

Станици за дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 

 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе се врши на 
посебно определен дел на сите собирни места и тоа: 
1.Собирно место Спортски игралишта Влае (локација- населба Влае 
2, Спортско рекреативен центар Влае) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Влае 1‘‘,-’’Влае 2‘‘; 
2. Собирно место Партизан (локација-Спортска сала Партизан во 
Карпош 4) и дворно место во ООУ Петар Поп Арсов 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 4‘‘; 
3. Собирно место Базен Младост (локација – празниот простор околу 
Базен Младост, паркиг простор Спортска сала Борис Трајковски) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 3‘‘, УЗ’’Карпош 2‘‘, УЗ’’Карпош 1‘‘; 
4.Собирно место Братство (локација-Основно Училиште Братство во 
УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘)  
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 2‘‘, УЗ’’Нерези‘‘; 
5. Собирно место Алумина (локацоија -празниот простор карши 
Фабриката Алумина) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 1‘‘, УЗ’’Кузман Јосифовски-
Питу‘‘ и дел од УЗ’’Пецо Божиновски-Кочо‘‘; 
6. Собирно место Бардовци (локацоија –Фудбалското игралиште во 
село Бардовци) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од МЗ’’Бардовци‘‘; 
7. Собирно место Злокуќани (локацоија –Фудбалското игралиште во 
населбата Злокуќани) 



Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од УЗ’’Злокуќани‘‘. 
 По потреба во зависност од дадената ситуација екипите за 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе преземат 
соодветни мерки и активности на целото подрачје на Општина 
Карпош. 
 
 
                                                                                                     
 
                                                                                                            Прилог број 7 
 

Преглед на комунални претпијатија 
 
 

Ред. 
Бр. 

Претпријатие Телефон Забелешка 

1 2 3 4 
1 ЈП Комунална хигиена 3216-644  
2 ЈП Паркови и зеленило 3062-293  
3 ЈП Водовод и канализација 3073-010 Стопанисува со 

бунарите за чиста 
питка вода во 

Карпош 4 и Влае 1 
4 ЈП Градски паркинг 3091-072  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Прилог број 8  
ИВ. Телефонски броеви на органи, институции, поединци 
вклучени во активностите за заштита и спасуување 

 
Преглед  

на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 
 

Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 
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ПЛАН ЗА ВРСКИ 
содржина: 

 
 
 
Ι. Преглед на телефонски броеви на силите за заштита и 
спасување на подрачјето на Општина Карпош–Скопје 
 
ΙΙ. План за повикување на Штабот и Универзалната единица за 
заштита и спасување                                                                                                                                                                                  
 
ΙΙΙ. План за повикување на вработените во Општината 
 
 
ΙV. Телефонски броеви на органи, институции, поединци вклучени 
во активностите за заштита и спасуување  

а. Органи и институции од подрачје на Општина Карпош 
б. Јавни и други претпријатија, институции, Црвен крст и  
    граѓански здруженија вклучени во ЗиС 
в. Здравствени установи, организации и аптеки  
г. Соседни општини и нивни органи вклучени во ЗиС  
д. Министерства и нивни органи вклучени во ЗиС 

                   
V. Постапка за начинот на известување на населението 
(тревожење) 
 
VΙ. Прилози кон планот     

     
Прилог број 1. Распоред за дежурство 
Прилог број 2. Список на вработени со телефони 
Прилог број 3. Список на обврзници на Универзална единица со  

                       телефони 
 
 
 
 
 
 



 
Ι. Преглед на телефонски броеви на силите за заштита и 
спасување на подрачјето на Општина Карпош–Скопје 

 
Ред. 
бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 
 

2 3 4 

 
1 

Дирекција за заштита и 
спасување 

3065-623  

 
2 

Центар за управување со 
кризи 

3092-941  

 
3 

Министерство за одбрана 3065-429  

4 
 

Полициска станица 3068-908  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 
ΙΙ. План за повикување на Штабот и Универзалната единица за 

заштита и спасување 
 

Командант    Стефан Богоев 02 3055-901               
V 

           Началник      Раде Мицковски 071/261-233 
                                                 V                      V 
 Помошници на началникот                       Оперативец на штабот 
Стојан Алексов 072/272-647                    Александар Симоноски 070/331-034 
Зорица Китанова 070/387-664               Администратор 
Петар Теов  071/368-319                                 Душко Бужаровски 078/482-413 
Соња Крајничанец 071/262-608  
Златко Чегар 071/341-205                                       V                 
                                                                                          курирска служба  

                                                                     Виктор Ивановски        077/507-433 
                                                                     Александар Бурековиќ 070/541-154 
                        V                                                                 V 
    Командир на единица                      Заменик на командир                                                   
Петре Кузмановски 071/206-730  Дејан Јонузовски 071/368-710                                  
                         V                                           V                                           V 
          Ком. на 1 одделе.            Ком.на 2 одделе.            Ком. на 3 одделе. 
         Бадев Димитар                 Здравко Пршевски             Андонов Душко 
                 078/486-908                           072/677-805                           072/272-637 
                       V                                           V                                            V 
               Водич 1 екипа                         Водич 1 екипа                        Водич 1 екипа    
         Јовановиќ Марјан                   Амел Амед                      Златко Пановски 
               076/614-893                                078/422-278                               078/486-942 
                       V                                           V                                               V 
              Водич 2 екипа                         Водич 2 екипа                        Водич 2 екипа    
     Александра Иванова         Дабижлевиќ Татијана        Љупчо Ивановиќ  
                078/335-013                            078/205-318                                078/486-916 
                       V                                           V                                               V 
               Водич 3 екипа                         Водич 3 екипа                        Водич 3 екипа    
            Романов Саше               Мишевски Филип          Чаловски Димитар 
                 072/305-712                                072/320-051                               072/273-769 
                   V  V   V                                       V V V                                        V  V  V 
          три     три     три                    три     три     три                    три     три     три 
    извр-     извр-     извр-         извр-     извр-     извр-         извр-     извр-     извр- 
шители шители шители    шители шители шители    шители шители шители 
 
 
 
 
 



Во зависност од видот и начинот на мобилизацијата, 
повикувањето се врши телефонски од просториите на Општинскиот 
штаб кои воедно се мобилизациско собиралиште на Општинскиот  штаб. 

Во случај да не е можно телефонско повикување, се извршува 
самоповикување, или повикување со курирска служба по истиот 
редослед и распоред како за телефонското повикување. 
 

Составен дел на овој план е Распоредот за дежурство на 
вработените од Општината (доколку за тоа има потреба и се донесе одлука 
за истото) и список на вработените со нивните телефони. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΙΙΙ. План за повикување на вработените во Општината 
 

Началник ОШ на ЗиС 
Раде Мицковски 

 
V 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

V 
 

Секретар на Општината 
Стојан Алексов 

 
V 

Рак.  Рак.  Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.  Рак.  
  на  на   на    на    на     на     на     на     на    на    на    на 
сектор  сектор   сектор    сектор    сектор  сектор   сектор  сектор  сектор  сектор  сектор   сектор  
 
 

V 
Рак.  Рак.  Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.   Рак.  Рак.  Рак.  
  на  на  на    на    на    на    на    на    на   на  на   на 
одд. одд. одд.  одд.  одд.  одд.  одд.  одд.   одд.  одд.  одд. одд.
  

 
V 

До сите   До сите   До сите   До сите   До сите  До сите  
 врабо       врабо      врабо       врабо       врабо      врабо   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΙV. Телефонски броеви на органи, институции, поединци вклучени 

во активностите за заштита и спасуување 
 

Преглед  
на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 

 
Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901  

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233  

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457600  

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136  

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355  

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645  

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326  

  
 

  

 



 
V. Постапка за начинот на известување на населението 

(тревожење) 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

И.Тревожење 
 
Знаците за тревожење (’’Службен весник на Република Македонија‘‘ 
број 9/2007) преставуваат сигнали со кои се известува и тревожи 
населението преку инсталираните сирени од системот за тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  

 
 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 
Ред. 
бр. 

Л О К А Ц И Ј А вид З А Б Е Л Е Ш К А 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      
 

 



 
 
 

VΙ. ПРИЛОЗИ КОН ПЛАНОТ 
     

Прилог број 1. Распоред за дежурство 
Прилог број 2. Список на вработени со телефони 
Прилог број 3. Список на обврзници на Универзална единица со  

                       Телефони 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог број 1 

 
Распоред за дежурство 

 
 
 

СПИСОК ВРАБОТЕНИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТЕЛЕФОН 

1. АВРАМОВСКА МАРИЈА  

2. АЛИУ РЕМЗИ  

3. АЛЕКСОВ СТОЈАН  

4. АЛУШОВСКА МИМОЗА  

5. АМЕД АМЕЛ  

6. АМЕРИ ЕЛМАЗ  

7. АНГЕЛОВСКИ МИРЧЕ  

8. АНДОНОВ ДУШКО  

9. АНДОНОСКА ГОРДАНА  

10. АНТЕВСКА ВЕСНА  

11. АНТОВСКА ВИОЛЕТА  

12. АРСОВ АЛЕКСАНДАР  

13. АЏИЕВСКА ЉУПКА  

14. БАДЕВ ДИМИТАР  

15. БАЛАЛОВСКА СВЕТЛАНА  

16. БАНДИЛОВА ДАФИНКА  

17. БИЛЈАНОВСКА ВИТА  



18. БЛАЖЕВСКИ МИРЧЕ  

19. БЛАЖОВСКА 
ТОДОРОВСКА АНЕТА 

 

20. БОГДАНОВСКА ЕЛЕНА  

21. БОЖИНОВСКА ВИОЛЕТА  

22. БОЖИНОВСКА 
СТАМАТОВСКА 
ГОРДАНА 

 

23. БОЖИНОВСКИ ВИКТОР  

24. БОЦЕВСКА 
АЛЕКСАНДРА 

 

25. БУЖАРОВСКИ ДУШКО  

26. БУЛБУЛОВСКИ МАРИЈАН  

27. БУНДАЛЕВСКИ ЃОРЃИ  

28. БУРЕКОВИЌ 
АЛЕКСАНДАР 

 

29. ВАСИЛЕВСКИ ЛАЗО  

30. ВЕЛКОВСКА ГОРДАНА  

31. ВЕЛКОСКИ ГОРАН  

32. ВЕЛНИЌ МИРЈАНА  

33. ВЕТЕРОВСКА ЈАСМИНКА  

34. ГАШИ САДРИ  

35. ГЕОРГИЕВСКА САЊА  

36. ГЛИГОРОВА МИЛА  

37. ГРУЕВСКА ОЛИВЕРА  



38. ДАБЕСКА ПРОДАНОВА 
МАРИНА 

 

39. ДАБИЖЉЕВИЌ 
ТАТИЈАНА 

 

40. ДАНИЛОВСКИ ГОРАН  

41. ДИМКОВСКА ЕЛЕНА  

42. ДИМОВ ЉУПЧО  

43. ДОДЕВСКА ВАЛЕНТИНА  

44. ДОДЕВСКА МАРЕ  

45. ЃУРЧИЛОВА ЕЛЕНА  

46. ЃОРГИЕВСКА МИРЈАНА   

47. ЃОРЃИЕВСКА МИРЈАНА 
финансии 

 

48. ЃОРЃИЕВСКИ ДРАГАН  

49. ЃОРЃИЕСКА ИВАНОВСКА  
КАРИНА 

 

50. ЃУРЧИЛОВ ТОМЕ  

51. ЕМИНИ БУРХАН  

52. ЕФТИМОВ ИВА  

53. ЗАФИРОВ ЈАНЕ  

54. ЗАФИРОВСКИ НЕНАД  

55. ЗДРАВЕВ ЛАЗО  

56. ИБРАИМ ЕМИР  

57. ИВАНОВИЌ ЉУПЧЕ  

58. ИВАНОВСКА  



ВАЛЕНТИНА 

59. ИСЕНИ СЕБАЕТ  

60. ИСМАИЛОВИЌ АЛИЈА  

61. ЈАКАСАНОВСКА 
ЕМИЛИЈА 

 

62. ЈАКОВЛЕВСКИ ИВИЦА  

63. ЈАНЕВСКИ ИГОР  

64. ЈАНКОВСКА ВЕСНА  

65. ЈАНКОВСКИ РОБЕРТ  

66. ЈАНКУЛОВСКА 
СНЕЖАНА 

 

67. ЈОВАНОВИЌ МАРИЈАН  

68. ЈОВАНОВСКА БИЛЈАНА  

69. ЈОВАНОВСКА ГОРДАНА  

70. ЈОВАНОВСКА 
ВАЛЕНТИНА 

 

71. ЈОНУЗОВСКИ ДЕЈАН  

72. ЈОРДАНОВСКИ ВЛАДО  

73. ЈОСИФОВСКИ ЖАРКО  

74. ЈОШЕВСКА НИНА  

75. КАРАИВАНОВ ВАНГЕЛ  

76. КАРАЈКОВСКИ ИЛИЈА  

77. КИТАНОВА ЗОРИЦА  

78. КРАЈНИЧАНЕЦ СОЊА  



79. КРСТЕВСКА КАТЕРИНА  

80. КРСТЕВСКА РЕБЕКА  

81. КУЗМАНОВСКИ ПЕТРЕ  

82. КУСЕВСКА СИМОНА  

83. ЛИМАНОВСКИ МУАРЕМ  

84. МАКСИМОВСКА 
ГОРДАНА 

 

85. МАНОВА ИВА  

86. МАРКОВИЌ МИЛЕНА  

87. МЕМЕТ НЕЏАТИН  

88. МЕХМЕТИ СЕАД  

89. МИЛЕВСКА ИРЕНА  

90. МИЛЕТИЌ ПЕТАР  

91. МИЛОШЕВА ТАЊА  

92. МИЛОШЕВИЌ 
БОГДАНКА 

 

93. МИЛОШЕВСКА МИРЈАНА  

94. МИНОВ ПЕТАР  

95. МИРЧЕВСКИ МИЛЕ  

96. МИШЕВСКИ ДРАГИ  

97. МИТЕВСКИ ДИМИТАР  

98. МИТОВСКА ЈАНА  

99. МИТРЕВ МИРОСЛАВ  

100. МИТРЕВСКИ СТЕВЧЕ  



101. МИХАЈЛОВСКА 
ВИОЛЕТА 

 

102. МИЦКОВСКИ РАДЕ  

103. МИШЕВСКИ ФИЛИП  

104. МИШКОВСКА ТАЊА  

105. НАМИЧЕВА МАРТИНА  

106. НАУМОВА СОЊА  

107. НИКОЛОВСКА ИВАНА  

108. НИКОЛОВСКИ 
НИКОЛА 

 

109. ОРДЕВСКА ИВАНА  

110. ОСМАНИ ШЕРИФЕ  

111. ПАВЛОВСКИ БЛАГОЈА  

112. ПАНОВСКИ ЗЛАТКО  

113. ПАНТЕЛИЌ ГИШЕВ 
ТАЊА 

 

114. ПЕЈОВА БЕЛИНДА  

115. ПЕНДОВСКА 
ВУКАШИНОВИЌ ИВАНА 

 

116. ПЕНОВА ОЛИВЕРА  

117. ПЕТКОВСКА МАЈА  

118. ПЕТКОВСКИ ЈОЦЕ  

119. ПЕТРОВСКА МЕНЧЕ  

120. ПОПОВИЌ БОРЈАН  



121. ПОПОВСКА ДАНЧЕ  

122. ПОПОВСКИ ГОРАН  

123. ПОПОВСКИ ПАТРИК  

124. ПОСТОЛОВСКИ АЦО  

125. ПРШЕВСКИ ЗДРАВКО  

126. РАЗМОСКА МАРИНА  

127. РОМАНОВ САША  

128. РУСТЕМИ МАГРИБЕ  

129. САЛИУ АЗИЗЕ  

130. СИМОНОСКИ 
АЛЕКСАНДАР 

 

131. СМИЛЕВСКИ ГОЦЕ  

132. СПАНЏЕВА ЗОРИЦА  

133. СПАСОВСКА 
АЛЕКСАНДРА 

 

134. СТЕВКОВ МИЛЕ  

135. СТЕФАНОВА  ВЕСНА  

136. СТЕФАНОВСКА 
ВЕСНА 

 

137. СТОИЛКОВСКИ САШО  

138. СТОЈАНОВСКА 
ВЕЛИКА 

 

139. СТОЈАНОВСКА 
ЗОРИЦА 

 

140. СТОЈАНОВСКА  



ЕЛЕОНОРА 

141. СТОЈАНОВСКА 
ЕВАНТИЈА 

 

142. СТОЈЧЕВИЌ ЗОРАН  

143. СТОЈЧЕВСКА 
ЗАФИРОВСКА ГОРДАНА 

 

144. ТАСЕВ ПЕТАР  

145. ТАСЕВСКА ИВАНА  

146. ТАСЕВСКИ ЈОВИЦА  

147. ТЕОВ ПЕТАР  

148. ТЕОВА  АЛЕКСАНДРА  

149. ТОМАШЕВСКИ АНГЕЛ  

150. ТРАЈКОВА ЕМИЛИЈА  

151.        ТРАЈЧЕВСКА 
ЉУПКА 

 

152. ФИЛИПОВСКА 
МАРИНА 

 

153. ФИЛИПЧЕВА МАЈА  

154. ЦАЦАНОВСКА 
ЛИДИЈА 

 

155. ЦВЕТАНОВСКИ 
ЈОВАНЧЕ 

 

156. ЦВЕТКОВСКА 
ВИОЛЕТА 

 

157. ЦВЕТКОВСКА 
АНГЕЛИНА 

 



158. ЦВЕТКОВСКА 
ПЕТКОСКА МАРТА 

 

159. ЦУБАЛЕВСКА 
ЈАНЕВСКА ОЛГА 

 

160. ЧАЛОСКИ ДИМИТАР  

161. ЧЕГАР ЗЛАТКО  

162. ШАВКУЛОСКА 
ЛИЛЈАНА 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог број 3 

 
 
                                                                   Список  

на обврзници во универзалната единица за заштита и спасување 
 

Ред. 
Бр. 

Презиме и име  Улица и број Телефон 

1 2 3 4 

1.    
2. Александар Бурековиќ Ул.Франце Прешерн 45  

3. Кадриевски Касим Скупи 8  

6. Велковски Горан Демир Трајко 31  
7. Османов Аднан Скупи 14  

8. Османов Седат Скупи 14  
9. Шаќиров Исни Скупи 10  

10. Исенов Бајрам Скупи 14  

11. Чаколи Сеат Скупи 12  
12. Ајризов Али Скупи 6  

13. Пенова Сузана Козле 23/3  

14. Бектешов Џеваир Скупи 14  
15. Сулеманов Суљо Скупи 12  

16. Сулеманов Ќамуран Скупи 12  
17. Симоноски Александар А.Демниевски 23/11  

18. Кузмановски Петре Иван Цанкар 63а  

19. Чаловски Димитар Орце Николов 155/5-  
20. Чегар Златко Бул.Партизански одреди 

66Б/2-15 
 

21. Андонов Душко Народен фронт 7  

22. Николовски Никола Никола Парапунов 5/60  

24. Мишевски Драги Багдадска 35  
25. Петар Тасев Радика 5/1-8  

26. Романов Саше Франц Прешерн 81  

27. Дабижљевиќ Татијана Владимир Каваев 16Б  
28. Јовановиќ Марјан Ѓорче Петров 34  



29. Љупчо Ивановиќ   

30. Дејан Јонузовски   
    

    

    
    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

ОПШТИНА КАРПОШ 
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ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

ЗА ЕВАКУАЦИЈА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОДРАЧЈЕ 

НА ОПШТИНА КАРПОШ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Скопје 2018 година 



 
 
 
 

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
с о д р ж и н а : 

 
 
Ι. ПОТСЕТНИК за употреба на планот за евакуација 
ΙΙ. ЕВАКУАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО  
 
а. Организација на евакуацијата на население                                     
б. Активности за спроведување на евакуација на население 
        
       1. Собирни места за прифаќање на населението кое подлежи на    
евакуација, со правци на движење и начин на превоз на населението. 
      2. Места за евакуација на населението кое подлежи на евакуација, 
со правци на движење и начин на превоз на населението 
 
ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА 
 
ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ: 
       
Прилог бр. 1   Работна карта- граници на Општината  и на урбаните      
                               заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2   Наредба за евакуирање на население 
Прилог бр. 3   Постапка за начин на известување на население  
Прилог бр. 4   Упатство за воспоставување и одржување на ред 
Прилог бр. 5   Евиденција на населението кое подлежи на евакуација  
Прилог бр. 6   Преглед на телефони, адреси и други податоци од лица 
                            органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
     

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Ι. ПОТСЕТНИК ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗиС 

ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗиС 
         
 
 
 

1. Општински штаб за заштита и спасување   
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градоначалникот и Советот 



на Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 
- донесува Упатсва за мерки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред  во настраданите зони и 
Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување 
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на плановите за ЗиС покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува  Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за З. и С. на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 

- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку Градоначалникот 
на Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот 
штаб или од соседните Општини за учество на нивни сили за заштита 
и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 



- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС. Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мерки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 

- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- ја спроведува наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- во случај на настанување на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ. ЕВАКУАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

За заштита на населението од природни непогоди и други 
несреќи на подрачјето на Општина Карпош, се спроведува 
задолжителна евакуација на население во обем и начин утврден со 
овој План. 
   
    а. Организација на евакуација на население 
 
1. Во зависност од времето и начинот на спроведувањето, 
евакуацијата на населението се организира како: 
- навремена евакуација, која се спроведува пред отпочнувањето на 
дејствата на природните непогоди и други несреќи и  
- доплнителна евакуација, која се спроведува веднаш по појавата или 
за време на дејствата од природни непогоди и други несреќи.  
2. Во зависност од обемот, евакуацијата може да биде целосна и 
делумна. 
- при целосна евакјуација се евакуира сето население, а се спроведува 
од реоните и објектите што се загрозени природните непогоди и од 
други несреќи. 
-  при  делумна евакуација се обезбедува намалување на населението 
во најзагрозените реони и објекти што се загрозени од природните 
непогоди. 
3. Во зависност од времетраењето на престојот во прифатните реони 
и објекти евакуацијата може да биде: 
-  краткотрајна, со траење до 15 дена  
-  долготрајна, со траење од 15 дена до една година 
4. Евакуацијата на населението може да се спроведува и со 
самоевакуација, по пат на разместување на населението во 
соспствени објекти и објекти на блиски роднини. 
5.  Наредба за евакуација на населението донесува Градоначалникот 
на Општината Карпош. 



6. Определени категории на население што подлежат на евакуација 
се: 

-  деца до седум години возраст; 
-  бремени жени или мајки со деца до седум години; 
- деца до 14 години, без родители или чии што родители се 
ангажирани во структурите на заштитата и спасувањето и во 
одбраната и 
-  тешко болни и неподвижни лица. 

 
Населението кое подлежи на евакуација од Општината Карпош е 
прикажано во следната табела (податоците се добиени од Заводот за 
статистика и подрачното оделение за заштита и спасување –Карпош) 
 

                                                                                                 
                      ЕВИДЕНЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО КОЕ ПОДЛЕЖИ НА 

ЕВАКУАЦИЈА 
 

Ред. 
Бр. 

Место за 
евакуација 

на 
населението 

Вкупно за 
евакуација 

Деца 
со 

Мајки 
до 7 
год 

Деца 
7-14 
год 

Стар
и 

Лица 

Од каде се 
Евакуира 

1 2 3 4 5 6 7 
1  1671 656 534 481 УЗ Карпош 1 

 

2.  748 340 292 116 УЗ Карпош 2 
 

3.  1315 264 616 435 УЗ Карпош 3 
 

4.  2120 692 882 546 УЗ Карпош 4 
 

5.  1164 561 255 348 УЗ В. Тасевски 
 

6.  1432 662 256 514 УЗ Тафталиџе 1 
 

7.  1481 682 263 536 УЗ Тафталиџе 2 
 

8.  995 465 264 266 УЗ Нерези 
 

9.  1311 455 476 380 УЗ П.Б.Кочо 
 

10.  2140 833 861 446 УЗ К.Ј.Питу 
 



11.  1042 476 282 284 УЗ Влае 1 
 

12.  843 112 447 284 УЗ Влае 2  
 

13. 
 

 500 136 234 130 УЗ Злокуќани 

14. 
 

 437 76 186 175 МЗ Бардовци 

 ВКУПНО  17177 6410 5848 4941  

 
 
 
б. Активности за спроведување на  евакуација на население 
 
Во зависност од природната непогода или друга несреќа 

местоположбата на настанување, последиците од истата и потребите 
за евакуација на населението  се определуваат 
 
 1. Собирни места за прифаќање на  населението кое подлежи на 
евакуација, со правци на движење и начин на превоз на 
населението. 
2. Места за евакуација на населението кое подлежи на евакуација, 
со правци на движење и начин на превоз на населението 
  
             
 1. Собирни места за прифаќање, правци на движење и превоз на 
населението 
                
 Собирни места 
 
1.Собирно место Спортски игралишта Влае (локација- населба Влае 
2, Спортско рекреативен центар Влае) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Влае 1‘‘,-’’Влае 2‘‘ 
 
2. Собирно место Партизан (локација-Спортска сала Партизан во 
Карпош 4) и во кругот на ООУ Петар Поп Арсов 
Во овие  собирни места ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 4‘‘. 
 
 



3. Собирно место Базен Младост (локација – празниот простор околу 
Базен Младост, паркиг простор Спортска сала Борис Трајковски) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 3‘‘, УЗ’’Карпош 2‘‘, УЗ’’Карпош 1‘‘. 
 
4.Собирно место Братство (локација-Основно Училиште Братство во 
УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘)  
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 2‘‘, УЗ’’Нерези‘‘. 
 
5. Собирно место Алумина (локација -празниот простор карши 
Фабриката Алумина) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 1‘‘, УЗ’’Кузман Јосифовски-
Питу‘‘ и дел од УЗ’’Пецо Божиновски-Кочо‘‘.  
 
6. Собирно место Бардовци (локација –Фудбалското игралиште во 
село Бардовци) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од МЗ’’Бардовци‘‘. 
7. Собирно место Злокуќани (локација –Фудбалското игралиште во 
населбата Злокуќани) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од УЗ’’Злокуќани‘‘. 
 
Правци на движење до собирни места  
 

Правците на движење за доаѓање и транспорт на повредените 
до собирните места ќе бидат во согласност со проодноста и близината 
на улиците по кои треба да се движат граѓаните. 

На собирните места ќе бидат ангажирани оделение за ПМП од 
Универзалната единица, екипи на Црвен крст а по потреба и 
оделение за ПМП од подрачните специјализирани единици 
 
                            Транспортни средства                                                                                 
 

До собирните места за евакуација, за населението не се 
организира превоз, бидејќи истите не се одалечени повеќе од пет 
километри, освен за болните, мајки со деца до седум години и 
бремени жени, за кои ќе се обезбедат соодветни превозни средства за 
транспорт. 



                     
(Доколку евакуацијата е делумна и краткотрајна со траење до 15 
дена, собирните места можат да послужат и како места за 
евакуација, односно населението да биде сместено во објектите и 
дворните места на собирните пунктови) 
 

Активностите и задачите поврзани со евакуацијата на 
населението од подрачјето на Општината Карпош ќе се 
реализираат во соработка со подрачниот штаб за заштита и 
спасување-Карпош на Дирекцијата за ЗиС. Заради усогласеност на 
активностите во реализација на евакуацијата, места за евакуација 
на населението кое подлежи на евакуација, со правци на движење 
и начин на превоз на населението се преземани од планот на 
подрачниот штаб, кои се доставени на барање на Општината. 
 
 
2. Места за евакуација на населението, со правци на движење и 
начин на превоз на населението 
                                                                                             
МЕСТА ЗА ЕВАКУАЦИЈА  
 
локалитет Базен Младост 
- ќе се постават шатори на паркинг просторот и зелената површина 
околу базенот и салата (има вода, струја, ВЦ и можност за 
организирање на исхрана); 
 
локалитет Алумина 
- ќе се постават шатори во зелениот појас (паркот) спроти Фабриката 
Алумина во должина према Студентскиот дом Гоце Делчев (има вода, 
струја, ќе се обезбедат мобилни тоалети (ВЦ) и можност за 
организирање исхрана), 
 
локалитет Влае 
- ќе се постават шатори на Спортските терени Влае (има вода, струја 
ќе се обезбедат мобилни тоалети (ВЦ) можност за организирање 
исхрана) 
  
локалитет Бардовци  
- ќе се постават шатори на фудбалското игралиште во село Бардовци 
(има вода, струја, ќе се обезбедат мобилни тоалети (ВЦ) можност за 
организирање исхрана) 



                                                                                                    
ПРАВЦИ НА ДВИЖЕЊЕ НА ЕВАКУИРАНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

 
Од собирните пунктови населението што се евакуира ќе се 

движи по алтернативните слободни правци во зависност од 
настанатата елементарната непогода.   
  
Други активности во реализација на евакуација  

 
Во согласност со член 24 од Уредбата за спроведување на 

евакуацијата на населението (Сл.весник на Р.М. бр.109/05) во 
спроведувањето на евакуацијата се вклучуваат Министерствата на 
Владата  на Р.М.  секое според своите надлежности, како и Црвениот  
крст и други хуманитерни организации. 

По завршувањето на опасностите и отстранување на последиците 
предизвикани од природни непогоди и други несреќи, се преземаат 
мерки за организирано враќање на евакуираното население во 
постојното место на живеење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ЕВАКУАЦИЈА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 

 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијалната противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за ЗиС на  Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС –подрачна  единица 
–Скопје; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерките за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со Потсетниците за употреба на плановите за заштита и 
спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согласно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 

 
 



 
 
 
 
 

 

ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ: 
      
 
Прилог бр.1 Работна карта- граници на Општината  и на урбаните      
                            заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр.2Постапка за начин на известување на население  
Прилог бр.3 Упатство за воспоставување и одржување на ред 
Прилог бр.4 Евиденција на населението кое подлежи на евакуација  
Прилог бр.5Преглед на телефони, адреси и други податоци од лица 
                           органи,организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     
                                                                                                         Прилог број 2 
 

Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
И. Тревожење 
ИИ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

Ι.Тревожење 
 
Знаците за тревожење (’’Службен весник на Република Македонија‘‘ 
број 9/2007) преставуваат сигнали со кои се известува и тревожи 
населението преку инсталираните сирени од системот за тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  

 
 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 
Ред. 
бр. 

Л О К А Ц И Ј А вид З А Б Е Л Е Ш К А 
 



1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      
 
                                                                                                           Прилог број 3 
 

УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 

За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезбедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врските и другите врски на органите за внатрешни 



работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 
Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено при 
масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 
расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 
Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на Црвениот 
крст се грижат за спроведување на акциите и програмата за 
доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 
За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од оние реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 
Во ава област особено е значајна координацијата на надлежните 
органи заради воспоставување соработка со производните, 
прометните и услужните претпријатија заради обезбедување на 
најнеопходните средства за живот, храна, облека, постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за З и С во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за З и С на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                       Прилог број 4 
 
                      ЕВИДЕНЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО КОЕ ПОДЛЕЖИ НА 

ЕВАКУАЦИЈА 
 

Ред. 
Бр. 

Место за 
евакуација 

на 
населението 

Вкупно за 
евакуација 

Деца 
со 

Мајки 
до 7 
год 

Деца 
7-14 
год 

Стар
и 

Лица 

Од каде се 
Евакуира 

1 2 3 4 5 6 7 
1  1671 656 534 481 УЗ Карпош 1 

 

2.  748 340 292 116 УЗ Карпош 2 
 

3.  1315 264 616 435 УЗ Карпош 3 
 

4.  2120 692 882 546 УЗ Карпош 4 
 

5.  1164 561 255 348 УЗ В. Тасевски 
 

6.  1432 662 256 514 УЗ Тафталиџе 1 
 

7.  1481 682 263 536 УЗ Тафталиџе 2 
 

8.  995 465 264 266 УЗ Нерези 
 

9.  1311 455 476 380 УЗ П.Б.Кочо 
 

10.  2140 833 861 446 УЗ К.Ј.Питу 
 

11.  1042 476 282 284 УЗ Влае 1 
 

12.  843 112 447 284 УЗ Влае 2  
 

13. 
 

 500 136 234 130 УЗ Злокуќани 

14. 
 

 437 76 186 175 МЗ Бардовци 

 ВКУПНО  17177 6410 5848 4941  



 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог број 5 
 
 
ΙV. Телефонски броеви на органи, институции, поединци вклучени 

во активностите за заштита и спасуување 
 
 

 
Преглед  

на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 
 

Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 
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ПЛАН ЗА 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 

с о д р ж и н а : 
 
 
Ι. ПОТСЕТНИК ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
ΙΙ. ЗАШТИТА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
     1. Мерки и задачи за заштита на животната средина                       
    2. Објекти коко можни извори за загадување на животна средина 
    3. Програмски активности за заштита на животната средина 
 
ΙΙΙ. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
     
     -  работна карта 
     -  прилози и документи                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗиС 

ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗиС 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Општински штаб за заштита и спасување 
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 



- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред  во настраданите зони и 
Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување 
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на плановите за ЗиС покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 

- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку Градоначалникот 
на Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот 
штаб или од соседните Општини за учество на нивни сили за заштита 
и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 



Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 

- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΙΙ. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
 
 
1. Мерки и задачи за заштита на животна средина 
 
Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните 
добра и животната средина потребно е преземање на превентивни 
мерки, а особено на:  

-одржувањето на опремата и инсталациите заради сигурно 
користење на опасни материјали во технолошките процеси и 
одбегнување на технолошки катастрофи;  

-обезбедување ограничување на емисијата како последица од 
пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се 
случи во околности на поголеми индустриски акциденти; 

-заштита на животната средина во смисол на ограничување на 
ефектите од емисијата на опасни материи, или последици од пожар и 
експлозии.  
 Ако на сето ова се додадат и климатските прилики во 
скопската котлина јасно е дека станува збор за типично урбана 
средина со голем број еколошки проблеми, за таа цел, а за да се 
креира еколошки план за акција со кој би се барале реални ефикасни 
и економски решенија за еколошките проблеми, во Општината 
Карпош донесен е Локален еколошки акционен план чии основни 
цели се:  

-заштитата на здравјето на луѓето, со преземање на активности 
за намалување на негативните влијанија, како последица на 
загадувањето на животната средина;  

-спречување и заштита од загадување, со доследна примена на 
прописи, стандарди, мерки и постапки; 

-институционално зајакнување на Општината и доследно 
спроведување на законските и други прописи.  

 
   
 
 
 
 



 
 
 
    2. Објекти како можни извори за загадување на животна 
средина 
  
 Во Општина Карпош има субјекти кои стопанисуваат со 
хемиски опасни материи или кои истите ги користат во процесот на 
производство. Во општината како и во соседните општини се наоѓаат 
следните субјекти потенцијални загадувачи: АД Топлификација, АД 
Реплек, АД Техногас технички гасови, Лафома-хемиска индустрија, 
АД Адинг, како и повеќе бензиски пумпи и други помали 
индустриски капацитети. Затоа на подрачјето на општината се јавува 
загадување од сулфур диоксид, јаглероден моноксид, јаглероден 
диоксид. Исто така на подрачјето во Градот Скопје има и други 
потенцијални загадувачи како што се: АД Алкалоид, АД Макпетрол, 
АД Цементара Усје, АД Макстил Железарница кои преставуваат 
опасност и за Општина Карпош.  
 
3. Програмски активности за заштита на животната средина 
 
 Со Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Карпош за 2010 година, под обем и степен на 
опремување на градежно земјиште предвидено е уредување на јавно 
зеленило, и изградба на прочистителна станица за отпадни води. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
     

     -  работна карта 
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 ПЛАН ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ НА 
 НАСЕЛЕНИЕТО И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА 

с о д р ж и н а : 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИК за употреба на планот за засолнување 
ΙΙ. ЗАСОЛНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И МАТЕРИЈАЛНИТЕ 
ДОБРА 
1. Организирање и спроведување на мерката засолнување 
2. Засолништа за население во Општината 
3. Засолнувањето на материјалните добра 
ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ 
ΙV. ПРЕГЛЕД НА ЗАСОЛНИШТА (Работна карта) 
 
На работната карта картата се прикажани дел од засолништата во 
Општината и собирните пунктови за граѓаните за нивно евентуално 
евакуирање и правците на нивно движење. 
 
V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
     - прилози и документи 
Прилог бр.  1    Работна карта-граници на Општината и на урбаните      
                                заедници, карактеристики и активности за мерката 
 Прилог бр. 2    Засолништа по Урбани Заедници   
 Прилог бр. 3    Постапка за известување на население                                
 Прилог бр. 4    Запоседнување и престој во засолниште 
 Прилог бр. 5    Напуштање на засолниште 
 Прилог бр. 6    Упатство за воспоставување и одржување на ред                         
Прилог бр.  7    Рововски засолништа и засолни, упатство за начинот    

                    на нивна изградба  
 Прилог бр.  8    Преглед на телефони и други податоци од лица 
                              органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 



 
 
 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА З. и С. 
ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА З. и С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
1. Општински штаб за заштита и спасување   
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите од поплави се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 



- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за З. и С. го исвестува Градначалникот и Советот 
на Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 
- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред  во настраданите зони и 
Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување 
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на плановите за ЗиС покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од  настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 

- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     



 - доколку размерот на опасностите од урнатини се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку 
Градоначалникот на Општината да се бара помош од Регионалниот, 
Републичкиот штаб или од соседните Општини за учество на нивни 
сили за заштита и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 

- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредба за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредба за упатување на единиците за ЗиС на местото 
на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помошници на Началникот за мерките за кои се задолжени 
 

- во зависност од наредбата а согласно моментната состојба на 
теренот за потребите на силите за ЗиС врши организација за 
обезбедување на неопходни матријално-технички средства; 
- ја спроведуваат Наредбата за упатување на единиците за заштита и 
спасување  на местото на почетокот на нивното ангажирање; 
- непосредно соработува и им пружа помош на раководниот кадар на 
единиците за заштита и спасување со кои располага општината. 
- го организираат и го пратат воспоставувањето на врските со 
оделението за заштита и спасување и штабот; 
- го пратат движењето на единиците во правецот на дејствување, 
односно нејзиното ангажирање во отстранување на последиците и по 
потреба предлага дали е потребна помош од други единици; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на повредените и ги прати транспортот на повредените до собирните 
места односно до здравствените установи; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на евакуираните граѓани од подрачја каде настанале урнатините; 
- ги организира и спроведува Упатствата донесени од Општинскиот 
штаб; 
- изготвува информации за преземаните активности; 
- врши и други работи и задачи кои ги добива од командантот 
односно штабот за заштита и спасување.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ. ЗАСОЛНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И МАТЕРИЈАЛНИТЕ 
ДОБРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Организирање и спроведување на мерката засолнување со  

задачи и активности на носители на задачите 
 

Засолнувањето на населението и материјалните добра во 
Општината Карпош се организира и спроведува преку изградба на 
засолништа во ново изградените станбени, деловни, стопански и др. 
објекти, прилагодвуање на постоечките погодни објекти простории за 
засолнување, планирање на изградба на заштитни објекти рововски 
засолништа и засолни за дополнителна заштита за дел на 
населението за кое не е обезбедена заштита во засолништа, а во 
одделни случаи и дел со преместување на населението од загрозени 
подрачја во помалку загрозени подрачја. 

Врз основа на извршените согледувања на загрозеноста и 
повредливоста на урбаниот дел на просторот на Градот Скопје, 
добиени се три различни зони на загрозеност и повредливост на 
просторот на Градот и неговите физички структури. Според овие 
согледувања урбаното градско подрачје се зонира во три степени: Ι 
степен; ΙΙ степен и ΙΙΙ степен. Од ова зонирање произлегуваат 
конкретните решенија за видот и отпорноста на засолништата при 
изградбата. 

Во зоната со Ι степен на заштита се опфатени оние простори на 
Општината кои имаат најголема загрозеност, висока оптовареност и 
висок степен на урнатини и тоа се месните заедници:  

Во зоната со ΙΙ степен на заштита се опфатени следните месните 
заедници:  

Во зоната со ΙΙΙ степен на заштита се опфатени месни заедници во: 
Општината ’’Гази Баба’’, ’’Карпош‘‘, ’’Сарај‘‘, ’’Кисела Вода‘‘, ’’Чаир‘‘ и 
Општината ’’Шуто Оризари‘‘. Ваквата поделба на простор на градот ги 
дава основните услови за лоцирање и изградба на заштитни објекти 
како и примена на останатите мерки за заштита и спасување. 



Носителите на планирањето на изградбата, користењето и 
одржувањето на засолништата во мир се Општината Карпош, 
Дирекцијата за заштита и спасување и сопствениците на веќе 
изградените објекти. 

Во досегашниот период особено со донесувањето на Основниот 
урбанистички план на Градот Скопје градени се засолншта за 
гаѓаните и работните луѓе во ново изградени станбени  или деловни 
згради. Во тие рамки во Општината Карпош има изградено 
засолништа за основна заштита и јавни засолништа и засолни. 
 
 
 
 
 
  2. Засолништа за население во Општината  
 
 Во Општината Карпош изградените се засолништа за: 
- основна заштита; 
- дополнителна заштита; 
- јавни засолништа и засолни. 
 
Изградените засолништа се со следните карактеристики: 
 
1.  Засолништа за дополнителна заштита, со обем на заштита од 50 
КРа над притисок, со максимален број од 200 лица и повеќе часовно 
задржување; 
2. Засолништа за основна заштита со обем на заштита од 100 КРа 
надпритисок, со максимален број од 500 лица; 
3. Засолништа за зајакната заштита, со обем на заштита од 200 КРа со 
максимален број на луѓе од 500 лица за седумдневен непрекинат 
престој; 
4. Засолништата за основа и зајакната заштита градени  како 
двонаменски за да може дел  да се користи за културни угостителски, 
трговски и слични потреби, како и за потребите на Министерството 
за одбрана; 
5. Семејните засолништа со капацитет од 3 до 7 лица се градат со или 
без принудна заштита вентилација во зависност од зоната на 
загрозеност. 
 
Во Општината Карпош има изградено:  
 



-за основна заштита 53 засолништа, капацитет за 7045 лица; (*) 
-за дополнителна заштита 56 засолништа со капацитет за 2638 
лица; (*) 
-засолни вкупно 52 со капацитет за 1640 лица;  (*)                               
-тунелско засолниште со капацитет 50 лица. (*) 
 
(*) –податоците за засолништата за Општина Карпош, се добиени 
од Дирекцијата за заштита и спасување - подрачна единица 
Карпош која согласно член 66 од Законот за заштита и спасување 
(Сл.весник на Р.М.БР.86/08) Дирекцијата води евиденција на 
изградените засолништа и други заштитни објекти и се во нивна 
надлежност. 
 

Преглед на засолништа по Урбани Заедници  според видот на 
заштита, отпорноста и капацитетот на секое засолниште посебно 
даден е во прилог, а одредени засолништа се преставени и на 
работната карта за мерката засолнување                                 

 
3. Засолнувањето на материјалните добра 
 

Засолнувањето на материјалните добра се разрешува посебно 
во рамките на претпријатијата, јавните установи и служби, надлежни 
за чување на матријалните добра. 

Јавните установи како што се музеите, архивите и други имаат 
обврска во своите документи за заштита и спасувањ да утврдат 
конкретни организациски, оперативни и други мерки во врска со 
заштитата и спасувањето на материјалните добра. 

 
На подрачјето на Општината односно Градот изградени е 

едно засолниште за  засолнување на матријални добра, кое е во 
надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување. 
 
4 . Засолништа кои се користат двонаменски – издадени под закуп 
 

Во Градот Скопје изградени се класични засолништа и 
засолништа за двонаменско користење према Правилникот за 
технички нормативи за изградба на засолништа објавен во Службен 
лист на СФРЈ број 55 од 1983 година. Втората мирновремена намена на 
засолништето овозможува зачувување на самиот објект во исправна 
состојба. 
 



5. Рововски засолништа и засолни  
 

Бидејќи за дел од населението не ќе може да се обезбеди 
засолнување во засолништа со соодветен степен на заштита што 
произлегува од процената на загрозеноста и повредливоста се 
планира да се изградат заштитни објекти – рововски засолништа и 
засолни за дополнителна заштита, што ќе се градат за време на 
непосредна воена опасност. 

Локациите за изградба на рововските засолништа и засолни се 
утврдуваат во штабовите на единиците на локалната самоурпава во 
соработка со подрачниот штаб  за заштита и спасување  Карпош.  
Начинот за изградба на отворени и затворени рововски засолништа е 
прикажан во Упатството, кој е составен дел на овој Документ. 

За обезбедување на потребните средства за изградба на 
рововските засолништа и засолни и реализацијата на нивната 
изградба,  потребно е да се склучи договор помеѓу соодветните 
минисерства и претпријатија кои располагат со материјал потребен 
за изградба на овие заштитни објекти. 

Со изградбата на рововските засолништа и засолни непосредно 
раководат општинскиот и подрачниот штаб за заштита и спасување 
како и штабовите во претпријатијата, јавните установи и служби. 

Во реализацијата на изградбата на рововските засолништа и 
засолни носители се градежните претпријатија и други претпријатија 
и механизацијата со која располагаат, а покај нив се ангажираат и 
месните единици месни универзални единици и месни 
специјализирани единици за заштита и спасување како и самите 
граѓани. 

Во одделни делови на Општината со густо населени површини 
и недоволен број на засолништа, засолнишни места, предвидени 
рововски засолништа и засолни и адаптирани подрумски површини, 
се планира преместување на населението од загрозено подрачје на 
дел од Градот во помалку загрозено подрачје во Градот. 

Засолнувањето на луѓето по место на живеење и по место на 
работа ќе го спроведуваат штабовите за заштита и спасување на 
Општината во соработка со месните сили, формирани од раководни и 
управни органи во населбите УЗ претпријатијата, управните установи 
и служби. 

Екипите ќе изготвуваат списоци на граѓаните корисници на 
засолништето според засолништето што ќе го користат, ќе ги 
одредуваат правците на движењето кон засолништата и режимот на 
запоседнување предстој и напуштање на засолништето. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијалната противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за З. и С. на Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС –под. единица –

Скопје; 
- Месни сили за З. и С. во јавни претпријатијата, установи и служби 
кои имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерктие за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со, Потсетниците за употреба на плановите за заштита и 
спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 



Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел - подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 

 
 
 
 

ΙV. ПРЕГЛЕД НА ЗАСОЛНИШТА  
(Работна карта) 

 
На работната карта се прикажани дел од засолништата во 

Општината и собирните пунктови за граѓаните за нивно евентуално 
евакуирање и правците на нивно движење. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
 
 
Прилог бр.  1    Работна карта-граници на Општината и на урбаните      
                                заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2   Постапка за известувзње на население                                
 Прилог бр. 3  Запоседнување и престој во засолниште 
 Прилог бр. 4    Напуштање на засолниште 
 Прилог бр. 5   Упатство за воспоставување и одржување на ред                         
Прилог бр.  6  Рововски засолништа и засолни, упатство за начинот    

                    на нивна изградба  
 Прилог бр.  7  Преглед на телефони и други податоци од лица 
                              органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Прилог број 2 
 

Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

 
 
 



Ι.Тревожење 
 
Знаците за тревожење (’’Службен весник на Република Македонија‘‘ 
број 9/2007) преставуваат сигнали со кои се известува и тревожи 
населението преку инсталираните сирени од системот за тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  

 
 
 
 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 
Ред. 
бр. 

Л О К А Ц И Ј А вид З А Б Е Л Е Ш К А 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      
 
 
 
 
 
 



Прилог број 4 
 
 
                   

Запоседнување и престој во засолниште 
 
 

 Запоседнување 
 

 Запоседнување на засолништето подразбира контролирано 
влегување во засолништето и распоредување на корисниците на 
определените места. 
 Запоседнувањето започнува од моментот на отворањето на 
засолништето на дадениот знак за опасност, па се до моментот  кога 
зад последниот корисник ќе се затвори вратата од браната на 
засолништето.  
 Запоседнувањето може да биде и благовремено, непосредно 
пред почетокот на опасноста. 
 Благовремено запоседнување се врши кога има на располагање 
најмалку 30 минти од известувањето за претстоечката опасност до 
почетокот на дејствата. 
 Запоседнување на засолништето, непосредно пред напад од 
воздух, се врши во рок од 5-7 минути. 
 Имајќи ги предвид влезните простории во засолништата 
(ходнички профили со мала пропусна моќ), најпогоден начин за 
влегување е во колона по еден. Со вакво  движење на луѓето кои носат 
багаж со помал габарит, можно е да се изврши запоседнување на 
засолниште во рок од 3-5 минути. 
 Со организираното запоседнување на засолништата мора да се 
обезбеди влегување само на оние лица кои со документот за 
засолнување се предвидени како корисници, со исклучително 
зголемување на предвидениот капацитет од 3%-5%, или и повеќе, до 
колку постои веројатност престојот да биде релативно краток.  
 Организираното запоседнување подразбира  и неопходни 
мерки и активности во засолништето кои се одвиваат во тек на 
запоседнувањето и непосредно по затворањето на засолништето, а 
претставуваат почеток на организацијата на престојот и 
овозможуваат непречено запоседнување на засолништето: 
 - комуникациите меѓу опремата во засолништето треба да 
бидат слободни, а опремата да биде разместена на предвидените 
места. 



 - веднаш по влегувањето во засолништето, корисниците треба 
да се упатат на предвидените места, начелно, првопристигнатите, во 
кој оддалечените простории од влезот. 
 - завршетокот на запоседнувањето, кое не смее да трае подолго 
од предвиденото време-исклучително до почетокот на дејствата, се 
означува со затварање на влезот и забрана на движење и здружување 
во тој дел на засолништето. 
 - по завршеното запоседнување се врши разместување на 
корисниците според следниот приоритет: 
 а) старите лица, мајките со деца и болните се сместуваат на 
леглата во првата смена. 
 б) лицата способни за работа на рачниот погон на ФВУ, се 
сместуваат непосредно до просторијата на ФВУ.  
 в) останатите корисници се распоредуваат на преостанатите 
седишта, со можност да се групираат по семејства или по желба. 
 
 Престој 
 
 Организирањето на престојот  во засолништето опфаќа 
определени активности во периодот од неговото запоседнување, па се 
до напуштањето.  Организирањетона престојот низ одредени 
активности овозможува да се оствари ред во засолништето во услови 
на долготраен престој. Со тоа се обезбедуваат и основните услови за 
живот во засолништето. 
 Формалниот распоред на активностите претставува и услов за 
ефикасно раководење и организирање на животот во засолништето. 
 Сите активности во врска со престојот во засолништето може 
да се поделат на заеднички (општи) и индивидуални. 
 1. Заеднички (општи) активности- се организирани – плански 
дејства кои се одвиваат за задоволување на основните потреби на 
сите корисници што ги наметнува организираниот живот при 
престојот во засолништето, како што се: 
 - подготовка и делење на храна и вода; 
 - одржување на личната и колективната  хигиена; 
 - работа на рачниот погон на ФВУ; 
 - одржување на инсталациите и опремата во засолништето; 
 - организирање на рекреативни активности; 
 - организирање на дежурства и тоа: главно дежурство на 
системот за врски и радиоприемникот; дежурства за следење на 
микроклиматските услови и дозиметриска контрола. 
 



 2. Индивидуални активности-се активности што ги извршува 
секој корисник на засолништето во: одржување на личната хигиена, 
исхраната и за рекреација.  
 
 Распоред на дневните активности  
 
 Дневните активности во засолништето  се подредени на дневен 
распоред во тросменски циклус, Што на секој корисник му 
овозможува осум часови одмор, осум часови “слободни активности” и 
осум часови општи активности. Исклучок се само оние корисници 
кои не можат да се ангажираат во општите активности.  
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Напуштање на засолниште 
 
 Засолништето може да биде напуштено во вонредни ситуации 
при евентуални оштетувања засолништето и по сигналот за 
престанок на опасноста. 
 Во вонредни ситуации – при евентуални оштетувања од 
директен погодок, блиска  експлозија и потреби, при дехерметизација 
и продор на контаминант, пожар, плавење на засолништето, дефект 
на ФВУ и недоволно снабдување со воздух, засолништето се напушта, 
предвремено, иако опасноста од нападот не е помината, а 
последиците од истиот не се познати.  
 Во таков случај, неопходно е брзо и организирано напуштање 
на  засолништето, при што е потребно да се: 

- провери можноста за напуштање  на засолништето преку 
влезот или преку резервниот излез; 

- провери состојбата на излезните патишта; 
- провери пожарната оптовареност во зоните на движење; 
- провери евентуалниот степен на Р и Х контаминација; 
- изврши подготовка на корисниците за напуштање на 

засолништето со користење на средствата за лична заштита; 
- изврши проверка на други објекти во кои евентуално би се 

извршило засолнување; 



- обезбеди редот при напуштање на засолништето и да се 
спречи евентуална паника; 

- организира помош на повредените; 
- обезбеди придружба на болните и трауматизираните лица; 
- обезбеди придружба на повредените, децата, бремените 

жени и изнемоштените лица. 
 
Редоследот при напуштањето на засолништето треба да се 

организира така да прво излезат најзагрозените категории на лица на 
кои им е потребна помош, потоа останатите корисници, а на крајот 
раководителот на засолништето и неговиот заменик.   

По сигналот за престанок на опасноста, напуштањето на 
засолништето се врши, исто така, организирано и по претходно 
наведениот редослед. Меѓутоа, во  овој случај, може да настанат 
ситуации крактеристични по подолг престој во засолниште: 

 
- со приближување на времето за излегување, расте 

нетрпението и неизвесноста, љубопитноста и стравот од тоа што ги 
очекува надвор од засолништето. Поради тоа, поединци  може да се 
обидат пред време да го напуштат засолништето, што треба да се 
спречи, додека други евентуално преплашени лица, може да 
одбиваат да го напуштат. 

- Поради потреба од аклиматизација по повеќедневниот 
престој во засолништето, по сигналот за престанок на опасноста, 
потребно е неколку часа да се вклучи нормалниот режим на 
проветрување, па потоа да се отпочне со напуштање на засолништето.  
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УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 

За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезнедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врсктие и другите врски на органтие за внатрешни 
работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 
Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено при 
масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 



расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 
Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на Црвениот 
крст се грижат за спроведување на акциите и програмата за 
доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 
За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 
Во ава област особено е значајна координацијата на надлежните 
органи заради воспоставување соработка со производните, 
прометните и услужните претпријатија заради обезбедување на 
најнеопходните средства за живот, храна, облека, постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за З и С во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за З и С на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
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У П А Т С Т В О 
за начинот за изградба на отворени и покриени засолни 

 
1. Упатство за изградба на отворени и покриени рововски засолни е 
составен дел на документот за заолнување за Град Скопје - Дел 
Карош. 
2. Во Упатството за начинот на изработка на  отворени и покриени 
рововски засолништа на подрачјето на Град Скопје – Дел Карпош се 
применуваат решенијата од сепаратите на рововските засолни, а кои 
што се детално разработени во сите фази. 
3. Учеството на отворените засолништа во однос на покриените, 
начелно треба да биде 1:3 во корис на покриените, со тоа што ќе треба 
да се настојува тој сооднос да биде уште поголем во корист на 
покриените рововски засолни. 
4. Едно рововско засолниште (отворено или покриено), може да се 
изгради со капацитет за најмногу 60 лица, со тоа што капацитетот на 
основната единица што се протега праволиниски неможе да биде 
поголем од 15 лица. Од ова произлегува дека, во зависност од 
просторот во кој треба да се развие засолништето, едно засолниште 
може да се планира за капацитет од 45 лица, што во случајов, ваквото 
засолниште би имало три основни единици што би се притегале 
праволиниски, потоа, за 30 лица со две основни единици и за 15 лица 
со една основна единица. Должината на една основна единица 
изнесува 9м, а широчината на основата на врвот 105 см. Основните 
единици една од друга, мора да бидат со изкршена траса, така да 
одделните основни единици на ровот стојат меѓусебно под агол од 90 
степени до 120 степени. Доколку, во рамките на една локација, можат 
да се изградат повеќе од едно засолниште (како група од најмногу пет 
засолништа), тогаш, засолништата едно од друго мора да бидат 
оддалечени најмалку  25м, додека оддалеченоста на една група 
засолништа од друга група на засолништа треба да биде најмалку 
100м. (Подетални технички податоци за изградба на овие засолништа 
се содржани во Упатството). 
 Опфатените податоци во оваа точка имаат за цел да послужат 
за избор на местата, одредување на локациите и капацитетот на овие 
засолништа. 



5. Засолништата на ситуацијата (Планот на Градот), се представуваат 
со следните картографски знаци: 
/ 
Забелешка: До картографската ознака се додава и за каков капацитет 
е предвидено засолништето (15, 30, 45, 60). 
6. Засолништата да бидат предвидени – лоцирани, рамномерно во 
рамките на просторот, во зависност од населе 
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 ΙV. Телефонски броеви на органи, институции, поединци 

вклучени во активностите за заштита и спасуување 
 
 

Преглед  
на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 

 
Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901  

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233  

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457-600  

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136  

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355  

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645  

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326  
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ПРЕГЛЕД 
на засолништа и број на граѓани кои ќе се засолнат во објектите за засолнување 

на подрачјето на ОПШТИНА КАРПОШ 
Р.Б. Урбана Заедница Број на 

граѓани 
Основна заштита Дополнителна заштита Засолни Рововски

засолништа

М.жив. М.раб. М.жив. М.раб. М.жив. М.раб.  
 

Број60% Бр. Кап. Бр. Кап. Бр. Кап. Бр. Кап. Бр. Кап. Бр. Кап. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.  Карпош 1 4570  

2 

 

175 

 

2 

 

270 

 

3 

 

160 

 

1 

 

50 

 

- 

 

- 

 

1 

 

25 

 

27 2742 

2. Карпош 2 3690 - - - - - - - - 11 405 - - 34

2214 

3. Карпош 3 5679 7 1.050 - - 2 240 1 20 - - 1 50 30

3407 

4. Карпош 4 7760 - - - - 7 300 2 70 23 510 3 120 43

4056 

5. Владо Тасевски  4450 8 1.150 4 800 3 150 2 90 2 80 1 50 10 

2670 

6. Кузман Ј. Питу  6733 1 150 3 400 4 258 3 120 4 160 - - 31 

4039 

7. Тафталиџе  1 4262 - - 2 225 14 600 - - - - 3 130 28

2557 

8 Тафталиџе 2 4505 7 700 2 300 14 580 - - - - 2 80 21 

2703 

9. Влае 1 3720 4 400 1 100 - - - - 1 30 - - 15 

2232 

10. Влае 2 2781 8 1.200 - - - - - - - - - - 5 

1668 

11. ПБ Кочо 4483 - - - - - - - - - - - - 18 

2689 

12 Нерези 4358 1 75 1 50 - - - - - - - - 19 



2614 

13. Злокуќани 1520 - - - - - - - - - - - - 10 

912 

600 Бардовци 1472 - - - - - - - - - - - - 10 

883 

 ВКУПНО 59.810 38 4.900 15 2.145 47 2.288 9 350 41 1.185 11 455 281

35.886 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
 

ОПШТИНА КАРПОШ 
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ПЛАН ЗА 
ЗА ПОДГОТВЕНОСТ, МОБИЛИЗАЦИЈА И АНГАЖИРАЊЕ 

НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
с о д р ж и н а : 

 
 
 
 
 
И. ПОДГОТВЕНОСТ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 
ИИ. МОБИЛИЗАЦИЈА НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
     И МАТРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА 
 
ИИИ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ι. ПОДГОТВЕНОСТ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

Во документот за подготвеноста на силите за заштита и 
спасување се внесуваат здачите и постапките со кои се обезбедува 
благовремено и потполно спроведување на мерките за заштита и 
спасување и активирање на соодветните единици за заштита и 
спасување во однос на степенот на загрозеност од природната или 
друга несреќа. Документот за подготвеност на силите за заштита и 
спасување се изработува во три степени и тоа: 

 
Ι.1. ПРВ СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТ 
Ι.2. ВТОР СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТ 
Ι.3. ТРЕТ СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ι.1. ПРВ СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТ 
1. Ажурирање на документи од Планот за заштита и спасување; 
2. Воведување постојано дежурство во Општината Карпош; 
3. Спроведување на мерки за безбедност; 
4. Прекинување на годишни одмори. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1. Ажурирањето на документите од планот за ЗиС 
 

Ажурирањето на документите од планот за ЗиС се врши 
континуирано и плански согласно на потребите и законските 
регилативи и доколку има измена и дополна во Процената за 
загрозеноста или во составот на силите за заштита и спасување. 
Ажурирањето особено се однесува за: 
- проверка на составите и опременоста на силите за заштита и 
спасување;  
- проверка на состојбата и функционалноста на матријално-
техничките средства и опрема; 
- проверка на документите на системот за повикување; 
- активирање на организационите единици и вработените лица во 
Општината кои во редовната дејност извршуваат обврски од областа 
на ЗиС; 
 - следење на активностите за остварување на тековните програми во 
Општината кои се во функција на ЗиС; 
 - следење на активностите за ажурирање на документите од 
плановите за ЗиС во јавните претпријатија и други организации или 
служби. 

За ажурирањето се известуваат Советот и Градоначалникот на 
Општината Карпош и Дирекцијата за заштита и спасување на РМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. Воведување постојано дежурство во Општината Карпош 
 

За спроведување на овој вид на активност се преземаат 
следните задачи и постапки: 
- со решение на Градоначалникот на Општината се воведува 
непрекината дежурство надвор од работното време и во неработните 
денови; 
-дежурството ќе го обавуваат вработените во општинската 
администрација работно ангажирани во областа на заштита и 
спасување во просториите на Општината Карпош барака број ___, по 
утврден распоред за дежурство; 
- дежурството ќе се изведува согласно Упатството за дежурство; 
- за време на дежурството се води посебна книга за дежурство; 
- за време на дежурството се соработува со Регионалниот центар за 
управување со кризи на Општината и градот Скопје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Спроведување на мерки за безбедност 
 

Во реализација на активностите за спроведување на мерките за 
безбедност, посебни задачи и постапки ќе се преземат за 
обезбедување на објектите на Општината а особено просторите каде 
ќе се обавува дежурството и просториите-магацини каде се сместени 
матријално – техничките средства  на силите за заштита и спасување 
на Општината. 

Овие задачи и постапки ќе се реализираат преку службата за 
обезбедување, која е ангажирана за обезбедување на сите објекти 
сместени во просторот на Општината, соглсасно упатството за 
начинот на обезбедување на објекти, а врз основа на поднесено 
барање од секој субјект посебно. 

Во реализација на овие задачи и постапки се соработува со 
Регионалниот центар за управување со кризи во Општината 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ι.2. ВТОР СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТ 
 
 

1. Проверка на подготвеноста на единиците и штабот   
    за извршување на задачите за заштита и спасување; 
2. Проверка на подготвеноста на сите другите субјекти  
    вклучени во спроведување на мерките за заштита и спасување; 
3. Преземање соодветни активности за проверка на подготвеноста 
     на силите за заштита и спасување во трговските друштва, јавните   
     претпријатија, установи и служби од значење за заштита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.Проверка на подготвеноста на единиците и штабот   
 

Во спроведување на оваа активност се преземаат следните 
организациони и стручни мерки, задачи и постапки: 
-  формирање и пополнување на силите за ЗиС; 
-  опрремување на силите за заштита и спасување ; 
-  одредување и уредување на мобилизациските места и собиралишта; 
  (Мобилизациско собиралиште се наоѓа на ул.Радика бр.9 во 
објектот на Општина Карпош) 
  (Резервно мобилизациско собиралиште во објектот на УЗ Кузман 
Јосифовски-Питу) 
- воспоставување, уредување и увежбување на курирскиот систем 
- изработка на план за мобилизација; 
- планирање и спроведување на обука, вежби, курсеви и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. Проверка на подготвеноста на сите други субјекти  
    вклучени во спроведување на мерките за заштита и спасување 

Во спроведување на оваа активност се преземаат слеедните 
организациони и стручни мерки, задачи и постапки:   
- со наредба на Претседателот на Советот, Градоначалникот на 
Општината и Командантот на ОШ ќе се изврши ажурирање и 
проверка на составите, обученоста и готовноста на штабот и 
единиците за ЗиС;  
-  проверка на состојбата и функционалноста на формациско МТС; 
- активирање на вработените ангажирани во областа на заштита и  
спасување; 
- проверка за подготвеност на единицата за З и С за извршување на 
задачи; 
- ажурирање и проверка на планот за мобилизација; 
- проверка на подготвеноста на курирскиот систем; 
- активирање на силите за заштита и спасување на трговски друштва, 
јавни претпријатија, установи и служби од значење за З и С. 
- уредување на објектите за заштита; 
- проверка на подготвеноста на засолништата во УЗ и другите 
сопственици на објекти за засолнување преку нивните содветни тела 
или сили за заштита и спасување 
- проверка на подготвеноста за активирање на силите заштита и 
спасување во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и 
служби од значење за заштитата и спасување и уредување на 
објектите за заштита. 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ι.3. ТРЕТ СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТ 
 
1. Извршување на општа мобилизација на сите сили и средства за 
     заштита и спасување; 
2. Преоѓање на сите носители и субјекти на планирањето на работа 
    според Планот за заштита и спасување 
       
 
 
 
 
 
 

1. Извршување на општа мобилизација 
 

- Мобилизацијата започнува со приемот на наредбата за 
мобилизација, а завршува со времето одредено во Планот за 
мобилизација. Времетраењето на извршувањето на мобилизацијата 
на силите за заштита и спасување на Општината изнесува не повеќе 
од четири часа; 
- Наредбата за мобилизацијата се соопштува и објавува усмено, преку 
средствата за врски и преку курирскиот систем со врачување на 
покани; 
- Мобилизацијата спрема начинот на објавување и соопштување е 
јавна, а по обемот може да биде општа или делумна. 
- За извршување на мобилизација на силите за заштита и спасување и 
МТС се донесува План за мобилизација на силите за заштита и 
спасување со кој треба да бидат запознати сите извршители. 
                                       
 
 
 



 
 
 
 
 

ΙΙ. ПЛАН ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА 
 
Планот за мобилизација на силите за заштита и спасување содржи: 
 
а.  Упатство за извршување на мобилизацијата со План за 
повикување на Општинскиот Штаб и универзалната единица; 
б.    Одлука за мобилизациски места и мобилизациски собиралишта; 
в. Потсетник за работа во извршување на мобилизација за 
командантот; 
г. Потсетник за работа во извршување на мобилизацијата за 
началникот; 
д. Потсетник за работа во извршувањето на мобилизација на  
помошникот на началникот;     
ѓ. Потсетник за работа на раководниот кадар на општинските 
единици; 
е. Мерки за безбедност за време на извршувањето на мобилизацијата;  
 
                      ПРИЛОЗИ КОН ПЛАНОТ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА 
 

1. Наредба за мобилизација на општинскиот штаб и на единицата 
З и С. 

2. Одлука за определување локација за мобилизациско 
собиралиште на Општина Карпош, за Општинскиот штаб и 
единицата. 

3. Одлука за определување локација за резервно мобилизациско 
собиралиште за општинскиот штаб  и единицата. 

4. Упатство за дежурство. 
5. Преглед на лица одговорни за заштита и спасување во Општина 

Карпош. 
6. Преглед на членовите на општинскиот штаб и шема на 

повикување на општинскиот штаб и на единицата. 
7. Список на обврзници во универзалната единица за заштита и 

спасување. 
8. Преглед на материјално технички средства за заштита и 

спасување со кои располага универзалната единица на 
Општина Карпош. 



9. Преглед на субјекти кои ќе бидат вклучени во заштитата и 
спасувањето и Преглед на МТС ( возила, градежни машини и 
др.) 

10.  Работна карта. 
    

  А. Упатство за мобилизација    
              

Видот на природните непогоди и други несреќи, бара 
мобилизацијата на Штабот за заштита и спасување и единиците за 
заштита и спасување на Општината Карпош (во натамошен текст 
’’сили за ЗиС‘‘) да се организира така што да може да се извршува 
постепено, според времето на почетокот и траењето на 
мобилицацијата. 

Успехот на мобилизацијата на силите за ЗиС, битно зависи од 
времето и ефикасноста на извршување на мобилизацијата. Затоа 
општинскиот штаб и раководниот кадар на единиците кои што 
одговараат за подготовките и извршување на мобилизацијата, треба 
своите обврски да ги извршуваат квалитетно, ефикасно и навремено. 

Планирањето на мобилизацијата и организацијата на нејзиното 
извршување, се основни содржини, преку кои ќе се предвидуваат и 
планираат задачите и постапките за мобилизацијата. 
Со планот за мобилизација се регулираат: 
- организирањето и непосредното учество во донесувањето на 
основите на документи на подготовките и извршувањето на 
мобилизацијата; 
- анализа на пополнетоста на силите за ЗиС; 
- утврдување на мобилизацискоте места и мобилизациските 
собиралишта; 
- работата на силите за ЗиС од приемот на документот за 
мобилизација до доведување на единиците во состојба на готовност 
за извршување на задачите според соодветни документи за употреба; 
- организацијата на раководење и командување и организацијата на 
врските со мобилизацијата; 
- контрола на извршувањето на мобилизацијата, доставувања 
извештаи и постапка со документите за мобилизација; 
-  изработка на документи за раководење и командување и документи 
за работа на непосредните извршители на мобилизацијата; 

Мобилизациската процена опфаќа анализа на:  
- можното влијание на природната непогода врз текот на 
мобилизацијата;  



- задачите кои произлегуваат од плановите за употреба на единиците 
за заштита и спасување;  
- обемот и начинот на ангажирање на луѓе и матријални средства;  
- карактеристиките и можностите на подрачјето на кое се врши 
мобилизацијата;  
- како и времето на годината и на денот и неговото влијание како 
атмосверска појава врз брзината и ефиксноста на извршување на 
мобилизацијата; 
- се носат Одлуки за употреба и ангажирање на силите и средсртвата 
за извршување на задачите во извршувањето на мобилизацијата; 
- планирање, организирање и изведба на мобилизациска обука на 
силите за ЗиС за извршување на задачите во мобилизацијата; 
- планирање средства и сили за обука и извежбување на учесниците 
во моибилизацијата; 
-  обезбедување на матреијални и други услови за непречено и 
навремено извршување на мобилизацијата; 
-  преземање на  други работи и активности со кои се придонесува кон 
усовршување на подготовките за мобилизацијата. 

Штабот за заштита и спасување води посебен деловодник на 
мобилизациските документи. 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΙΙ. План за повикување на Штабот и Универзалната единица за 
заштита и спасување 

 
Командант    Стефан Богоев 02 3055-901               

V 
           Началник      Раде Мицковски 071/261-233 

                             V                                                            V 
 Помошници на началникот                       Оперативец на штабот 
Стојан Алексов 072/272-647                    Александар Симоноски 070/331-034 
Зорица Китанова 070/387-664               Администратор 
Петар Теов  071/368-319                                 Душко Бужаровски 078/482-413 
Соња Крајничанец 071/262-608  
Златко Чегар 071/341-205                                                    V                  
                                                                                          курирска служба  

                                                                     Виктор Ивановски        077/507-433 
                                                                     Александар Бурековиќ 070/541-154 
                        V                                                            V 
    Командир на единица                      Заменик на командир                                                   
Петре Кузмановски 072/270-645  Дејан Јонузовски 071/368-710                                  
                         V                                     V                                          V 
          Ком. На 1 одделе.            Ком.на 2 одделе.            Ком. На 3 одделе. 
         Бадев Димитар                 Здравко Пршевски             Андонов Душко 
                 078/486-908                           072/677-805                           072/272-637 
                       V                                            V                                             V 
               Водич 1 екипа                         Водич 1 екипа                        Водич 1 екипа    
         Јовановиќ Марјан                   Амел Амед                      Златко Пановски 
               076/614-893                                078/422-278                               078/486-942 
                       V                                            V                                                V 
              Водич 2 екипа                         Водич 2 екипа                        Водич 2 екипа    
     Александра Иванова         Дабижлевиќ Татијана        Љупчо Ивановиќ  
                078/335-013                            078/205-318                                078/486-916 
                       V                                           V                                                  V 
               Водич 3 екипа                         Водич 3 екипа                        Водич 3 екипа    
            Романов Саше               Мишевски Филип          Чаловски Димитар 
                 072/305-712                                072/320-051                               072/273-769 
.                            V                                                    V                                                        
          три     три     три                    три     три     три                    три     три     три 
    извр-     извр-     извр-         извр-     извр-     извр-         извр-     извр-     извр- 
шители шители шители    шители шители шители    шители шители шители 
 
 
 



 
 
Во зависност од видот и начинот на мобилизацијата, 

повикувањето се врши телефонски од просториите на Општинскиот 
штаб кои воедно се мобилизациско собиралиште на Општинскиот  штаб. 
 

Во случај да не е можно телефонско повикување, се извршува 
самоповикување, или повикување со курирска служба по истиот 
редослед и распоред како за телефонското повикување. 
 

Составен дел на овој план е Распоредот за дежурство на 
вработените од Општината (доколку за тоа има потреба и се донесе одлука 
за истото) и список на вработените со нивните телефони. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. Потсетник за работа во извршување на мобилизацијата за 
Командантот на Општинскиот штаб за заштита и спасување 

 
1. Наредбата за мобилизација на силите за заштита и спасување на 

Општината Карпош, ја  прогласува командантот  согласно законските 
прописи и акти. 

По добивањето на наредбата веднаш се јавува на 
мобилизациското собиралиште на Општинскиот штаб, го потврдува 
приемот на наредбота од надлежниот орган и ги информира Советот 
и Градоначалникот на Општина Карпош за настанатата состојба. 
        2.    Го  повикува  началникот на општинскоит  штаб, и заедно со 
него ги презема следните постапки, мерки и активности: 
-  врши процена на подготвеноста на силите за заштита и спасување 
на Општината Карпош, за дејство во одстранување на последиците од 
дејството на појавената опасност; 
-  врши повикување односно моболизација на членовите на 
Општинскиот штаб (целосни или делумно) и на општинските единици 
за заштита и спасување во зависност од наредбата која е добиена; 
- ги запознава членовите на ОШ со настанатата состојба и со 
задачите; 
- издава наредба за воведување на дежурство во Општинскиот штаб; 
- издава наредба за за обезбедување на неопходни МТС; 
- го следи текот на мобилизацијата на штабот и единиците; 
- издава наредба да се изврши проверка на пополнетоста на штабот и 
единиците со  обврзници и матријално-технички средства; 
- издава наредба за упатување на единиците за заштита и спасување  
на местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
 - се ангажира за разрешување на проблеми во извршување на 
задачите на штабот или единиците се ангажира за нивни 
разрешување; 
-  ја следи состојбата со мобилизацијата; 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
извршување на мобилизцијата а кои ги наметнува состјбата на 
теренот. 
- за преземаните активности во врска со мобилизацијата го 
информира Советот и Градоначалникот на Општината Карпош; 



- ги координира активностите со Подрачниот штаб за заштита и 
спасување, Градскиот и Општинските штабови за заштита и 
спасување на соседните општини; 
- ги координира активностите со штабовите во Трговските друштва и 
Јавните претпријатија и установи од подрачјето; 
- ги следи и координира сите активноси во врска со мобилизацијата,   
     3. За сите преземени мерки и активности во текот на 
мобилизацијата, командантот заедно со началникот и неговите 
помошници изготвува целосна информација која се доставува до 
надлежните органи и институции а пред се до Советот и 
Градоначалникот на Општина Карпош. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VΙ. Потсетник за работа во извршување на мобилизацијата за 
Началникот на Општинскиот штаб за заштита и спасување 

 
Наредбата за Мобилизација на силите за заштита и спасување 

на Општината Карпош, началникот ја добива од командантот на 
Општинскиот штаб за заштита и спасување. По добивањето на 
наредбата се јавува на мобилизациско место на Општинскиот штаб, 
се запознава со настанатата состојба и ги презема следните мерки и 
активности:       
- ја спроведува наредбата на командантот на ОШ за мобилизација на 
Општинскиот штаб. Го организира и врши прифат на членовите на 
ОШ во просториите на мобилизациското собиралиште, ги запознава 
со настанатата состојба и со нивните задачи; 
- ја спроведува наредбата на командантот за воведување дежурство; 
- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС, за 
дејство во остранување на последиците од  појавената опасност; 
- ја спроведува наредба за повикување односно мобилизација на 
општинската Универзална единици за заштита и спасување; 
- го следи текот на мобилизацијата на единиците, како и состојбата  
со обезбедување на МТС и презема  мерки за успешна мобилизација; 
- ги организира, воспоставува врските со силите за ЗиС и штабот; 
- ја спроведува наредба за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со  обврзници и матријално-технички средства;  
- извршува кратка обука со единиците заради поефикасно користење 
на матријално-техничките средства кои им се на располагање; 
- ја спроведува наредба за упатување на единиците за ЗиС  на местото 
на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување на проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи состојбата со мобилизацијата и ангажирањето и предлага 
преместување на единиците во други позагрозени региони; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности во врска со мобилизацијата; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на ПШЗС, Градскиот и Општинските штабови за заштита и спасување 
на соседните општини; 



- по барање на командантот учествува во неговите координативни 
активности. 
- во отсатност на командантот ги презема сите негови надлежности. 
 

VΙΙ. Потсетник за работа во извршување на мобилизацијата за 
помошноците на  началникот на Општинскиот штаб 

 
Наредбата за мобилизација на силите за заштита и спасување 

на Општината Карпош, помошниците на началникот ја добива од 
командантот на Општинскиот штаб за заштита и спасување. По 
добивањето на наредбата веднаш се јавува на мобилизациското 
место на Општинскиот штаб односно во просториите на Општината 
се запознаваат со настанатата состојба и ги превземаат следните 
мерки за мерката за која се носители на активностите како 
помошник на началникот: 
- учествуваат во проценувањето на подготвеноста на силите, за 
дејство во остранување на последиците од дејството на појавената 
опасност; 
- ја спроведуваат и ја следат наредба за повикување односно 
мобилизацијата  и  вршат организација за обезбедување на МТС; 
- ја спроведуваат наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
-  го организираат и го пратат воспоставувањето на врските; 
-  го пратат движењето на единиците во правецот на дејствување,; 
- ја следат потребата и предлагаат преместување на единиците ; 
- вршат и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
извршување на мобилизцијата; 
- учествуваат во изготвување на информации за преземаните 
активности во врска со мобилизацијата; 
- учествуваат во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти кои 
се неопходни за успешно извршување на мобилизацијата; 
- соработуваат со помошниците на началниците на Регионалниот, 
Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови за заштита и 
спасување на соседните општини; 
- по барање на командантот на ОШ учествуваат во координативните 
активности на командантот што тој ги има за време на извршувањето 
на задачите во заштитата и спасувањето на луѓето и матријалните 
добра. 

Продолжуваат со следење и координација на сите настанати 
состојби се до елиминирање на последиците од истите, односно до 
добивање на наредба за прекин на активностите. 



Во отсатност на началникот на Општинскиот штаб ги 
преземаат  неговите надлежности и задачи. 
 

VΙΙΙ. Потсетник за работа во извршување на мобилизацијата за 
раководниот кадар на универзалната единици за ЗиС 

 
Командир на Универзална единица 

 
Наредбата за мобилизација на силите за заштита и спасување на 

Општината Карпош, командирот на единицата ја добива од 
командантот или началникот на Општинскиот штаб. По добивањето 
на наредбата веднаш се јавува на мобилизациското собиралиште на 
Општинскиот штаб односно во просториите на Општината Карпош. 

По пристигнувањето на мобилизациското собиралиште се јавува 
во Општинскиот штаб каде се запознаваат со настанатата состојба и 
ги превземаат следните задачи и мерки за заштита и спасување на 
луѓето и матријалните добра од природни непогоди и други несреќи, 
за универзалната единица.  
- врши прием на документите и задачите за единицата; 
- организира прифат на припадниците и формациската опрема на 
единицата; 
- ги организира врските на единицата; 
- ги запознава командирите на оделенијата односно припадниците на  
единицата со задачите и планиранитре активности; 
- ги следи и се грижи за реализацијата на задачите и активностите; 
- врши подготовки за смотра на единицата; 
- ја подготвува единицата за извршување на непосредните задачи; 
- ги извршува сите наредби, задачи и инструкции од командантот, 
началникот или помошниците на началникот на општинскиот штаб; 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно     
извршување на мобилизцијата. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Потсетник за работа во извршување на мобилизацијата на 
универзалната единици за ЗиС 

 
Командир на оделение 

 
1. По пристигнувањето на мобилизациското собиралиште се јавува  на 
командантот на универзалната единицата.  
2. Се запознава со настанатата состојба и ги превземаат документите 
и задачите за своето оделението. 
3. Врши прифат на обврзниците и матријално-техничките средства  
на своето оделение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Секција за прифат на обврзници 
 

Секцијата за прифат на обврзници се формира од прво 
пристигнатите јавени обврзници. За работа на секцијата, и се 
определува место на мобилизациското собиралиште. 
На мобилизациското собиралиште секцијата ги врши следните 
работи: 
- по приемот на документите и средствата за работа, веднаш оди на 
определеното место и се подготвува за прифаќање на обврзниците; 
- подготовките за работа на секцијата се состојат во запознавање на  
местата на единицата и одделенијата на мобилизациското 
собиралиште каде се мобилизира единицата, запознавање со 
шифрата и називите на одделенијата и екипите и патиштата по кои 
ќе ги упатува обврзниците; 
-на местото каде работи секцијата истакнува табла со натпис 

’’СЕКЦИЈА ЗА ПРИФАТ НА ОБВРЗНИЦИ‘‘; 
- распознавањето, кој обврзник на кое одделение и припаѓа, секцијата  
  го врши врз основа на шифрата на мобилизациската покана; 
- по пристигнување на обврзниците, по најкратка постапка се 
утврдува Одделението, и истите се упатуваат во истото. 
- болните, повредените и неспособните, како и тие кои ќе изјават дека   
  се болни, се упатуваат на лекарски преглед во најблиската 
амбуланта; 
- секцијата за прифат на обврзници води точна евиденција за бројот 
   пристигнати обврзници. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Секција за прием на матријално-технички средства (МТС) 
 

Секцијата за прием на матријално-технички средства се 
формира од лица кои по својата стручност се од техничка, машинска, 
електро, медицинска или слична насока, така што при приемот на 
средствата да можат да ја проверат исправноста на средствата кои ги 
примаат. За работа на секцијата се определува место на 
мобилизациското собиралиште, кое треба да е најпогодно за 
прифаќање на обврзниците и нивно упатување до матичното 
оделението. 

На мобилизациското собиралиште секцијата ги врши следните 
работи:           
- по приемот на документите и средствата за работа, веднаш оди на 
определеното место и се подготвува за прифаќање на МТС; 
- подготовките за работа на секцијата се состојат во запознавање на 
местата на единицата и одделенијата на мобилизациското 
собиралиште каде се мобилизира единицата, запознавање со 
шифрата и називите на одделенијата и патиштата по кои ќе ги 
упатува обврзниците до одделенијата; 
- на местото каде работи секцијата истакнува табла со натпис 

’’СЕКЦИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА‘‘; 
- веднаш штом ќе пристигнат МТС тие се прифаќаат според 
прегледот за распоред на средствата во рамките на единицата-
одделението, што секцијата ги има кај себе, се утврдува на која 
единица-одделение и припаѓаат и се упатуваат во единицата-
одделението; 
- при приемот на  матијално-техничките средства секцијата врши и  
   прием на моторни возила за потребите на единицата и врши најнео- 
   пходните можни прегледи на нивната исправност и ги упатува во 
   единиците-одделенијата; 
- секцијата за прифат на МТС води точна евиденција за примените 
   матријално-техничките средства; 
- матријалните средства и возила кои не припаѓаат на соодветната  
   единица се враќаат во мобилизациското собиралиште. 
 
 
 
 
 



 
 
ΙΧ. Обезбедување на мобилизацијата 
 

Во реализација на активностите за спроведување на мерките за 
безбедност, посебни задачи и постапки ќе се преземат за 
обезбедување на објектите на Општината Карпош а особено 
просториите каде ќе се обавува дежурството просториите-магацин 
каде се сместени матријално техничките средства на силите за 
заштита и спасување и мобилизациското место. 

Овие задачи и постапки ќе се реализираат преку службата                          
за обезбедување, која е ангажирана за обезбедување на сите објекти 
сместени во Општината, соглсасно упатството за начинот на 
обезбедување на објекти. 

Интендатското обезбедување при мобилизацијата се врши од 
службите на Општината Карпош. 

Сообраќајното обезбедување при мобилизацијата се врши со  
превозните средства со кои располага единицата.  

Здравственото обезбедување при мобилизацијата на силите за 
заштита и спасување се врши во здравствените установи на 
подрачјето на Општината односно Градот Скопје. 

За време на мобилизацијата Општинскиот штаб изготвува и 
доставува редовни извештаи на надлежните органи во Општината и 
градот Скопје.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ 

 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијалната противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за ЗиС на Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС –под. Единица –
Скопје; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи –подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерктие за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со, Потсетниците за употреба на плановите за заштита и 
спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел – подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 
 

 
 



 
 
 

У  П  А  Т  С  Т  В  О 
 
 За дежурство  во _____________________________ 
 
 Дежурниот работник во _____________________________________ 
За време на дежурството ги извршува следните задачи: 
 

- по доаѓање на дежурство го запишува датумот и времето на 
доаѓањето во книгата и своето име и презиме; 

- проверува исправност и функционирање на телефонот и 
други средства за врски; 

- проверува исправност и функционирање на телефонски 
именици и списоци. 

 
За време на дежурство: 

 
 - постапува по барање на _____________________________________ 
 - ги повикува вработените  по потреба 
 - прима информации и по  потреба презема активности. 
 
       На крај на дежурството: 
  

- евидентира позначајни настани и активности 
- врши примо-предавање на дежурството. 
 

За време на дежурството потребни средства на дежурниот: 
 

- телефонски именик 
- список на вработените со телефонски броеви  
- план за дежурство 
- книга за дежурство 
- ТВ и радио приемник 
- батериска ламба 

  
 
 
 
 



Список  
на обврзници во универзалната единица за заштита и спасување 

 
Ред. 
Бр. 

Презиме и име  Улица и број Телефон 

1 2 3 4 
1.    
2. Александар Бурековиќ Ул.Франце Прешерн 45  
3. Кадриевски Касим Скупи 8  
6. Велковски Горан Демир Трајко 31  
7. Османов Аднан Скупи 14  
8. Османов Седат Скупи 14  
9. Шаќиров Исни Скупи 10  

10. Исенов Бајрам Скупи 14  
11. Чаколи Сеат Скупи 12  
12. Ајризов Али Скупи 6  
13. Пенова Сузана Козле 23/3  
14. Бектешов Џеваир Скупи 14  
15. Сулеманов Суљо Скупи 12  
16. Сулеманов Ќамуран Скупи 12  
17. Симоноски Александар А.Демниевски 23/11  
18. Кузмановски Петре Иван Цанкар 63а  
19. Чаловски Димитар Орце Николов 155/5-  
20. Чегар Златко Бул.Партизански одреди 

66Б/2-15 
 

21. Андонов Душко Народен фронт 7  
22. Николовски Никола Никола Парапунов 5/60  
24. Мишевски Драги Багдадска 35  
25. Петар Тасев Радика 5/1-8  
26. Романов Саше Франц Прешерн 81  
27. Дабижљевиќ Татијана Владимир Каваев 16Б  
28. Јовановиќ Марјан Ѓорче Петров 34  
29. Љупчо Ивановиќ   
30. Дејан Јонузовски   

    
    
    
    
    
    



 
 

ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ СО КОИ РАСПОЛАГА  

УНИВЕРЗАЛНАТА ЕДИНИЦА НА 
ОПШТИНА КАРПОШ 

 
 
 
 
Опис на средствата  забелешки 
Униформа за заштита и 
спасување  

Набавено 

Чевли Набавено 
Заштитна маска Набавено 
Заштитна наметка  Набавено 
Личен прибор за 
деконтаминација 

Набавено 

Секири Набавено 
Копачи Набавено 
Чекан од 5 кг Набавено 
Носила Набавено 
Ќебиња Набавено 
Батериска ламба  Во план да се набават 
Команден дозиметар со полнач Во план да се набават 
Гумени чамци за спасување Набавено 
Напртњачи за гаснење пожар Набавено 
Теренско возило Камион Ивеко 3 т, Џип Ланд 

Ровер и Газел некст 3,5т(камион) 
Противпожарни метли Набавено  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Преглед 
на субјекти кои ќе бидат вклучени во заштитата и 
спасувањето и Преглед на МТС ( возила, градежни 

машини и др.) 
 
 

Назив на субјектот  Контакт 
телефон 

Назив на МТС Број на 
МТС 

ТППЕ “Карпош” 075 628 453 Навално возило 1 
Пратечко возило         1 

ЈП “Комунална 
хигена”  

пункт Карпош 

 
     070 226 149 

Рово копач  1 
Утоварувач 2 

Цистерна за вода 1 
Камион Кипери 2 

ЈП “Паркови и 
зеленило” 

075 226 553 Теренско возило 1 

Камион Ивеко 1 
Моторни пили 3 

АД “Гранит” Скопје 3081 100 Булдужер 4 
Утоварувач 2 

Багер 3 
Камион  20 

АД “Бетон” Скопје 3085 205 Булдужер 4 
Утоварувач 6 

Багер 8 

Камион 18 

Аполо инженеринг  075 220 130 Булдужер 1 

Багер 1 
камион 1 

ЈСП Скопје 076 455 823 Автобуси  според 
потребите 

 
 

 
 



                                                                     
 

ОПШТИНА КАРПОШ 
Совет на Општина Карпош 

 
 
 

 
 

ПЛАН 
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА 

ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
НА ПОДРАЧЈЕ НА  

ОПШТИНА КАРПОШ 
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ПЛАН ЗА ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
с о д р ж и н а : 

                  
Ι. ПОТСЕТНИК за употреба на планот, за спроведување на  
         задачите и активностите за прва медицинска помош 
ΙΙ. ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

      
       1. Превентивна медицинска заштита 
       2. Заразни болести и епидемии 
       3. Акциденти на отровни и опасни материи 
 
ΙΙΙ. СОБИРНИ МЕСТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИТЕ                           
ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА МЕРКАТА П М П 
V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
        

 
 Прилог бр. 1    Работна карта,граници на Општината и на урбаните      
                                 заедници, карактеристики и активности за мерката 
 Прилог бр. 2    Процена за број на жители по урбани заедници 
 Прилог бр. 3    Постапка за начин на известување на население 
 Прилог бр. 4    Упатство за воспоставување и одржување на ред 
 Прилог бр. 5    Преглед на аптеки 
 Прилог бр. 6    Преглед на телефони, дреси и други податоци од лица 
                              органи,организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗиС 
ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗиС 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Општински штаб за заштита и спасување   
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 
- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред  во настраданите зони и 
Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 



 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување   
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на плановите за ЗиС покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку Градоначалникот 
на Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот 
штаб или од соседните Општини за учество на нивни сили за заштита 
и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 



- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја; 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 

- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;  
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства; 
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΙΙ.ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
 

       1. Превентивна медицинска заштита 
       2. Заразни болести и епидемии 
       3. Акциденти на отровни и опасни материи 
 

Под прва медицинска помош се подразбира прва и неодложна 
медицинска помош на местото на повредување, односно заболување, 
транспорт на повредените и заболените во соодветна здравствена 
организација и превземање потребни мерки за заштита и зачувување 
на здравјето на населението на настраданото и загрозеното подрачје. 
Стручен носител на првата медицинска помош, односно 
медицинската тријажа (според Уредбата за начинот на спроведување 
на мерката за заштита и спасување – прва медицинска помош) ја 
спроведуваат екипи на здравствените организации, Црвениот крст и 
тимови за брз одговор. 

Во случај на повреди на луѓето од било кои причини и од било 
кои елементарни непогоди (пожари, поплави, земјотреси и др) 
здравствените организации во Градот особено градската болница, 
клиниките на медицинскиот факултет ,Жан Митерев, Аџибадем 
Систина, Градска општа болница 8- Септември,Неуромедика и други 
здраствени установи на подрачејто на општина Карпош создаваат 
услови да се укаже потребна медицинска помош особено хирушкиот 
третман на повредените и настраданите. Заводот за трансфузија со 
крв како и организацијата на Црвениот крст се грижат за 
спроведување на акциите и програмата за доброволно дарување на 
крв. 

Во спроведувањето на првата медицинска помош се вклучуваат 
и силите за заштита и спасување кои се ангажираат за давање на 
прва медицинска помош на повредените граѓани на лице место и на 
собирните места и за упатување и носење до собирните места и до 
здравствените установи. 

Покрај основната задача за пружање на првата медицинска 
помош се подразбира и ангажирање во спроведувањто на 
хигиенските и противепидемиолошките мерки, контролата на 
храната и водата, во асанација на теренот, деконтаминацијата на 
повредените и заболените и слични задачи. 



За транспортирање на повредените ќе се користат превозни средства 
на здравствените установи и на единиците за ЗиС, додека за полесно 
повредемите ќе се користи превоз на ЈСП Скопје. 
 
 
 
1. Превентивна медицинска заштита 

 
Превентивна медицинска заштита е делот на медицинска 

обрска за превенирање на болестите отколку лекување на истите. Тоа 
може да се постигне не само со медицински лекувања туку и со 
методи на подигање на свеста на граѓаните за превенција а не 
лекување.  

Ова метода на превентивна медицинска заштита може да 
подразбира и инспектирање на квалитетот на водата, храната како 
нејзиното подготвување така и пакувањето, начинот на одржување на 
хигиената, условите и тн. 

Луѓето може да се инфектираат со опасни болести на многу 
начини. Некои се пренесуваат од животно на луѓе, некои од 
контаминирана храна или вода, додека други директно од луѓе на 
луѓе. Овие се инфективни заболувања. Инфективните заболувања 
секогаш постоеле и многу од нив се контролираат со вакцинација но и 
на разни други начини.  

На подрачјето на Општината Карпош можно да се појават се 
следните заразни заболувања: заразна жолтица, заразен диареа, 
шуга, гонореа, дизинтерија и вошливост, токсинфекција. Истите 
моментално претставуваат епидемиолошки проблем, меѓутоа во 
услови на природни непогоди се потенцијален ризик за појава на 
заразните заболувања во епидемиска форма. 

Со оглед на отежнатите услови за живот и работа во услови на 
природни непогоди и други несреќи, а заради заштита и спасување на 
населението, потребно е од сите задолжени субјекти да се преземат 
следните мерки и активности: 
- спречување на појавата на масовни заразни заболувања; 
- Републичкиот завод за здравствена заштита и Дирекцијата за 

храна, во соработка со јавните комунални претпријатија, потребно 
е да вршат засилена контрола на исправноста и безбедноста на 
водата за пиење, како и заштитата на здравјето на населението; 

- Државниот санитарен и здравствен инспекторат, редовно да   
преземаат санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки; 



- посебни превентивни мерки се превземаат од ветеринарната 
инспекција која врши контрола на животните и производите од 
животинско потекло. Исто така санитарната инспекција врши 
редовна контрола на прехранбените производи кои се наоѓаат во 
производство и промет на подрачјето на Градот и Општината; 

Републичкиот завод за трансфузиологија во соработка со 
организацијата на Црвениот крст се грижат за спроведување на 
акциите и програмата за обезбедување и доброволно дарување на 
крв, како и создавање услови за чување одредени количества на крв и 
крвна плазма кои се неопходни: 

- во случај на повреди на луѓето од било кои природни непогоди 
особено при масовни несреќи Службата за итна медицинска помош 
сите расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените лица;  

-заради спречување на појава на заразни болести и епидемии на 
подрачјето на Општината се преземаат соодветни превентивни мерки 
од надлежните органи за масовно здравствено просветување на 
населението;  

- во Градот во Заводот за здравствена заштина на Град Скопје е 
формирана хигиено епидемиолошка служба во која посебно има 
стручни одделенија и тоа микробиолошка лабораторија, одделение за 
хигиена и епидемиолошко одделение, кои што служба своите 
активности ќе ги насочи во сите средини во Општината; 

- во рамките на Заводот за здравствена заштита на Град Скопје 
работи станица за дезинфекција, дезинсекција и дератизација кој 
има задача да ја реализира посебната програма за превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целото подрачје на 
Градот;     

- посебни превентивни мерки се превземаат од ветеринарната 
инспекција која врши контрола на животните и производите од 
животинско потекло. Исто така Дирекцијата за храна врши редовна 
контрола на прехранбените производи кои се наоѓаат во 
производство и промет на подрачјето на Градот и Општината; 

- на местата каде се појавени заразни заболувања или каде се 
случени вонредни состојби, Заводот за здравствена заштита презема 
мерки да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација со 
кои треба да бидат обезбедени соодветни средства за нивно 
изведување; 

Примарна цел во услови на природни непогоди и други несреќи 
преставува заштитата на населението и матријалните добра, односно 
прифаќање, заштита и медицински третман на населението кое 



останало без основни услови за живот или е повредено или 
трауматизирано со настанување на природната непогода. 

За да не дојде до вакви ширења на заразни и други болести 
Здравствените установи треба да имат предвид да делуваат 
превентивно за да не дојде до нив или да не дојде до ширење на 
таквите појави после настанатата непогода.  

Во вакви случаеви треба да функционира превентивна 
медицинска заштита која се организира од Здравствените 
институции а која може да биде со вакцинирање против болести за 
кои се стравува дека може да се појавуваат во вакви ситуации, со 
давање совети на граѓаните за начинот на одржување лична хигиена, 
миење на раце со сапун и вода, миење или проверување на 
продуктите кои ги консумираме, како и со појавување на најмал 
сомнеж за некаква болест итно јавување кај надлежните и 
најблиските Здравствени установи или пунктови.   

Здравствените организации и установи при вонредни состојби 
работат во зголемен обем и создаваат услови да се укаже потребна 
медицинска помош, особено хируршкиот третман на повредените и 
настраданите. Заводот за трансфузиологија со крв како и 
организацијата на Црвениот крст се грижат за спроведување на 
акциите и програмата за доброволно дарување на крв. Во Заводот се 
создадени услови да се чуваат одредени количини на крв и крвна 
плазма кои се неопходни при вонредни состојби. 

Покрај тоа во здравствените организации и болници со одредени 
тешкотии ќе се обезбедуваат основните количини на лекови кои се 
исклучително потребни во случај на вонредни состојби и други 
несреќи. 
 
2. Заразни болести и епидемии 
 
Превентивни мерки за заштита 
 

Заради заштита од заразни болести и епидемии на подрачјето 
на Градот и Општината се преземаат соодветни превентивни мерки 
од надлежните органи и организации како масовно здравствено 
просветување на населението. Приоритетни цели од доменот на 
епидемиологијата се: 
- одржување на резултати постигнати со ередикација на детската 
парализа; 
- елиминација на тетанусот кај новороденчињата; 
- континуирано спроведување на задолжителна имунизација; 



- намалување на морбитетот од останатите вирусни хепатитиси-
редуцирање на опасноста од внесување и ширење на маларија; 
- намалување на опасноста од внесување и ширење на колера и други 
тропски и паразитно заболувања; 
- редукција на заболувања кои се пренесуваат по полов пат;  
- превенција на СИДА; 
- спречување и сузбивање на заразните заболувања од поголемо 
епидемиолошко и социјално значење;  
- следење и проучување и анализи на хроничните незаразени 
заболувања. 

Во градот Скопје е формирана хигиено епидемиолошка служба 
во состав на здравствениот дом на Скопје во која посебно има стручни 
одделенија и тоа микробиолошка лабораторија, одделение за хигиена 
и епидемиолошко одделение. 

Преку Министерството за здравство и социјална политика со 
санитарната инспекција редовно се врши контрола на квалитетот на 
водата за пиење во градската водоводна мрежа, додека на локалните 
водоснабдителни објекти на скопското подрачје контроалта врз 
водата за пиење ја вршат подрачните единици за здравство. 

Во рамките на Заводот за здравствена заштита на Град Скопје 
работи отсекот за дезинфекција, дезинсекција и дератизација кој има 
задача да ја реализира посебната програма за превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целото подрачје на 
Градот. 

Со решавањето на задоволителен начин на снабдувањето со 
вода за пиење на населението во Општината се придонесува да се 
намали бројот на заболените од групата на цревни заразни болести и 
се поретко овие болести да се јавуваат во форма на епидемии.   
Затоа покрај другите мерки и активности кои ги спроврдуваат 
Републичкиот и регионалните заводи за здравствена заштита со 
нивните подрачни едеиници, приоритетна задача преставува 
вршењето на континуиран мониторинг и евалуација на санитарно-
хигиенската состојба на водоснабдувањето на населението, на 
објектите за водоснабдување и на безбедноста на водите за пиење. 

Заводот за здравствена заштита на град Скопје преку 
епидемиолошката служба врши следење и откривање на заразните 
болести и хемиските материи како можни фактори за настанување 
на масовно заболување и штетно влијание на здравјето на луѓето. 

Превентивните мерки во однос на ветеринарната заштита се 
преземаат преку ветеринарната станица на Град Скопје преку 
редовни прегледи на добитокот, живината, кучињата и другите 



животни, вакцинација против заразни болести како и редовна 
контрола на чувањето и исхраната на животните. Посебни 
превентивни мерки се преземаат од ветеринарната инспекција која 
врши контрола на местото и производите од животинско потекло. 
Исто така санитарната инспекција врши редовна контрола на 
прехранбените производи кои се наоѓаат во производство и промет 
на подрачјето на Градот и општините. 
 

Оперативни мерки за заштита 
 
Во случај да се појават заразни заблувања кај одделни лица или во 
поедини места на подрачјето на Општината епидемиолошката 
служба на Градот Скопје презема конкретни активности за 
истражување на заболените од заразни болести. При тоа соработува 
со здравствените установи и ги утврдува основните параметри на 
појавената опасност. 

По предлог на стручните анализи и наоди на здравствената 
служба се преземаат соодветни мерки да се спречи ширењето на 
заразните болести на останатите реони во Градот или нови 
заболувања со тоа што се врши изолирање на изворите на заразата. 
Посебни услови за сместување на заболение од заразни болести се 
создадени на инфективната клиника и медицинскиот факултет. 

На местата каде се појавени заразни заболувања или каде се 
случени вонредни состојби Заводот за здравствена заштита презема 
мерки да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација со 
кои треба да бидат обезбедени соодветни средства за нивно 
изведување. 

Микробиолошките анализи за потребите на здравстената 
заштита се вршат во микробиолошката лабараторија во 
поликлиниката Букурешт. Во Здравстениот дом постојат стручни 
екипи кои земаат мостри од храна, вода, почва и други материи на 
кои се врши микробиолошка анализа. 

Здравствениот дом на Градот како единствена организација во 
случај на појава на вонредни состојби ја врши оганизацијата и го 
спрвоедува вакцинирањето на населението заради негова заштита од 
појава и ширење на заразните болести. При тоа се формира посебен 
стручен штаб за карантински болести кој ја следи состојбата и дава 
известување на органите во општинтие и Градот и на населението и 
предлага оперативен план за активности при појава на заразни 
болести, односно пандемија.  
 



 
 
 
 
 
3. Акциденти на отровни и опасни материи 
 
Превентивни мерки за заштита 
 

Превентивните мерки за заштита од опасните материи најчесто 
се применети преку функционирањето на разни автоматски системи 
за откривање, јавување и следење на условите на непосредна 
опасност или во услови на веќе настанат ацидент. Посебно е значајно 
доследното применување на законските прописи при производство, 
ускладиштување и транспорт на отворените и експлозивните 
материи.                             
Редовно да се врши техничка контрола на исправноста на 
постројките и апаратите во кои се чуваат или преработуваат опасните 
материи. 

Во порецесот на производството, транспортот и 
манипулацијата со опасните материи да се обезбеди крајно 
дисциплиниран однос кон работата и ракувањето со отровните и 
експлозивните материи. 

Да се преземаат активности за обучување на населението во 
околината на хемиската индустрија со цел да се запознаат со 
карактерот на евентуалната загаденост на воздухот и водата и со 
примена на заштитните мерки. 
 
Оперативни мерки за заштита 
 

Во случај да настанат акцидентни појави во одделни 
претпријатија од помали размери службата за заштита и другите 
органи преземаат итни оперативни мерки да се спречи натамошното 
ширење на појавата и да се одстранат настанатите последици. 

Ако настанатата појава е од поголеми размери тогаш итно се 
ангажираат стручните организации и органи во Градот за укажување 
на прва медицинска помош, спасување на повредените лица, 
згрижување на настраданите и вкупно одстранување на последици. 
Во зависност од елементарната несреќа, местоположбата на 
настанување, на несреќата, последиците од истата и потребите за 



давање на прва помош и неопходно згрижување на повредените се 
определуваат собирни места за прифаќање на повредени и тоа: 
- помошници на Началникот за мерките за кои се задолжени за 
- во зависност од наредбата а согласно моментната состојба на 
теренот за потребите на силите за ЗиС врши организација за 
обезбедување на неопходни матријално-технички средства; 
- ја спроведуваат Наредбата за упатување на единиците за заштита и 
спасување  на местото на почетокот на нивното ангажирање; 
- непосредно соработува и им пружа помош на раководниот кадар на 
единиците за заштита и спасување со кои располага општината. 
- го организираат и го пратат воспоставувањето на врските со 
оделението за заштита и спасување и штабот; 
- го пратат движењето на единиците во правецот на дејствување, 
односно нејзиното ангажирање во отстранување на последиците и по 
потреба предлага дали е потребна помош од други единици; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на повредените и ги прати транспортот на повредените до собирните 
места односно до здравствените установи; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на евакуираните граѓани од подрачја каде настанале урнатините; 
- ги организира и спроведува Упатствата донесени од Општинскиот 
штаб; 
- изготвува информации за преземаните активности; 
- врши и други работи и задачи кои ги добива од командантот 
односно штабот за заштита и спасување.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΙΙΙ. СОБИРНИ МЕСТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИТЕ 
 
Собирни места 
 
1. Собирно место Спортски игралишта Влае (локација- населба Влае 
2, Спортско рекреативен центар Влае) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Влае 1‘‘,-’’Влае 2‘‘ 
 
2. Собирно место Партизан (локација-Спортска сала Партизан во 
Карпош 4) и дворно место на ООУ Петар Поп Арсов 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 4‘‘. 
 
3. Собирно место Базен Младост (локација – празниот простор околу 
Базен Младост, паркиг простор Спортска сала Борис Трајковски) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 3‘‘, УЗ’’Карпош 2‘‘, УЗ’’Карпош 1‘‘. 
 
4. Собирно место Братство (локација-Основно Училиште Братство во 
УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘)  
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 2‘‘, УЗ’’Нерези‘‘. 
 
5. Собирно место Алумина (локацоија -празниот простор карши 
Фабриката Алумина) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 1‘‘, УЗ’’Кузман Јосифовски-
Питу‘‘ и дел од УЗ’’Пецо Божиновски-Кочо‘‘.  
 
6. Собирно место Бардовци (локацоија –Фудбалското игралиште во 
село Бардовци) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од МЗ’’Бардовци‘‘. 
 
7. Собирно место Злокуќани (локацоија –Фудбалското игралиште во 
населбата Злокуќани) 



Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од УЗ’’Злокуќани‘‘. 
 
 
Правци на движење до собирни места 

Правците  на движење за доаѓање и транспорт на повредените 
до собирните места и до најблиските здравствени установи ќе бидат 
во согласност со проодноста и близината на улиците по кои треба да 
се движат или транспортираат повредените. 
 

На собирните места ќе бидат ангажирани оделение за ПМП 
од Универзалната единица, екипи на Црвен крст а по потреба и 
оделение за ПМП од подрачните специјализирани единици. 
 
Транспортни средства 

За транспортирање на повредените ќе се користат сите 
превозни средства на единиците за ЗиС, а по потреба ќе се бара 
помош од здравствените установи, додека за полесно повредените ќе 
се бара превоз од ЈСП Скопје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПМП 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијалната противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за ЗиС на  Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС-подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС-подрачна единица-
Скопје; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерките за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со Потсетниците за употреба на плановите за заштита и 
спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 
 

 
 



 
 
 
 

V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
        

 
 Прилог бр. 1    Работна карта,граници на Општината и на урбаните      
                                 заедници, карактеристики и активности за мерката 
 Прилог бр. 2    Процена за број на жители по урбани заедници 
 Прилог бр. 3    Постапка за начин на известување на население 
 Прилог бр. 4    Упатство за воспоставување и одржување на ред 
 Прилог бр. 5    Преглед дел аптеки 
 Прилог бр. 6    Преглед на телефони, дреси и други податоци од лица 
                              органи,организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                       Прилог број 2  
 

Преглед 
Број на жители по урбани и месни заедници во Општина Карпош 

 
Ред. 
Бр. 

Урбана, месна заедница Број на 
жители 

Забелешка 

1 2 3 4 
1 Кузман Јосифовски Питу 6733   
2 Владо Тасевски 4450  
3 Тафталиџе 1 4262  
4 Пецо Божиновски Кочо 4483  
5 Тафталиџе 2 4505  
6 Нерези 4358  
7 Карпош 1 4570  
8 Карпош 2 3690  
9 Карпош 3 5679  

10 Карпош 4 7760  
11 Влае 1 3720  
12 Влае 2 2781  
13 Злокуќани 1520  
14 Бардовци 1472  
15 ВКУПНО ЖИТЕЛИ        59.666  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог број 3 
 

Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

Ι.Тревожење 
 
Знаците за тревожење (,,Службен весник на Република Македонија,, 
број 9/07) преставуваат сигнали со кои се известува и тревожи 
населението преку инсталираните сирени од системот за тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  
 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 
Ред. 
бр. 

Локација Вид Забелешка 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      
                                     



 
                                                                                                           Прилог број 4 
 

УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 
За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезбедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врсктие и другите врски на органтие за внатрешни 
работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 
Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено при 
масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 



расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 
Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на Црвениот 
крст се грижат за спроведување на акциите и програмата за 
доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 
За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 
Во ава област особено е значајна координацијата на надлежните 
органи заради воспоставување соработка со производните, 
прометните и услужните претпријатија заради обезбедување на 
најнеопходните средства за живот, храна, облека, постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за ЗиС во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за ЗиС на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог број 5 
 

Преглед на аптеки на подрачје на Општина Карпош 
 

Ред. 
Бр. 

Аптека Адреса Телефон Забелешка 

1 2 3 4 5 
1 Алпи фарм Московска 5 3076-097  
2 Ремедиум Никола 

Парапунов 
3А-4/1 

3075-266  

3 Галафарм Лептокарија 
лок.2-1б 

3077-677  

4 Фармакон И.Р. Лола 72б 3074-385  
5 Реплек 1 Козле 188 3081-343  
6 Мериал Партизански 

одреди 127 
3064-911  

7     
8 Гр. аптека-

Букурешт 
Поликлиника 

Букурешт 
3090-722  

9 Маклек Анкарска 33 3094-137  
10 Омега фарм 

2 
Лондонска 19 
ТЦ Олимпико 

3077-396  

11 Мак фарм Веселин 
Маслеша 5 

3071-289  

12 Еурофарм М.Т.Гологанов 
76 

3078-677  

13 Гр. аптека-
Карпош 

Партизански 
одреди 59 

3090-174  

14 Биолек Партизански 
одреди 66а 

3063-315  

15 Акација Козле 88-6/3 3096-106  
16 Ефедра Орце Николов 3067-500  
17 Донафарм Партизански 

одреди 86 
3068-919  

18 Зегин Партизански 
одреди 66а 

3065-903  

19 Александра Анкарска 29а 3070-379  
20 Зегин Московска 8 3064-161  

                                                                                                            



                                                                                                       Прилог број 6  
ИВ. Телефонски броеви на органи, институции, поединци 

вклучени во активностите за заштита и спасуување 
 

 
Преглед  

на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 
 

Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457-600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 
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ПЛАН ЗА ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
с о д р ж и н а : 

                  
Ι. ПОТСЕТНИК за употреба на планот, за спроведување на  
         задачите и активностите за прва медицинска помош 
ΙΙ. ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

      
       1. Превентивна медицинска заштита 
       2. Заразни болести и епидемии 
       3. Акциденти на отровни и опасни материи 
 
ΙΙΙ. СОБИРНИ МЕСТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИТЕ                           
ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА МЕРКАТА П М П 
V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
        

 
 Прилог бр. 1    Работна карта,граници на Општината и на урбаните      
                                 заедници, карактеристики и активности за мерката 
 Прилог бр. 2    Процена за број на жители по урбани заедници 
 Прилог бр. 3    Постапка за начин на известување на население 
 Прилог бр. 4    Упатство за воспоставување и одржување на ред 
 Прилог бр. 5    Преглед на аптеки 
 Прилог бр. 6    Преглед на телефони, дреси и други податоци од лица 
                              органи,организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗиС 
ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗиС 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. Општински штаб за заштита и спасување   
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 



- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред  во настраданите зони и 
Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување   
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на плановите за ЗиС покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку Градоначалникот 
на Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот 
штаб или од соседните Општини за учество на нивни сили за заштита 
и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 



Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја; 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 

- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;  
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства; 
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΙΙ.ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
 

       1. Превентивна медицинска заштита 
       2. Заразни болести и епидемии 
       3. Акциденти на отровни и опасни материи 
 

Под прва медицинска помош се подразбира прва и неодложна 
медицинска помош на местото на повредување, односно заболување, 
транспорт на повредените и заболените во соодветна здравствена 
организација и превземање потребни мерки за заштита и зачувување 
на здравјето на населението на настраданото и загрозеното подрачје. 
Стручен носител на првата медицинска помош, односно 
медицинската тријажа (според Уредбата за начинот на спроведување 
на мерката за заштита и спасување – прва медицинска помош) ја 
спроведуваат екипи на здравствените организации, Црвениот крст и 
тимови за брз одговор. 

Во случај на повреди на луѓето од било кои причини и од било 
кои елементарни непогоди (пожари, поплави, земјотреси и др) 
здравствените организации во Градот особено градската болница, 
клиниките на медицинскиот факултет ,Жан Митерев, Аџибадем 
Систина, Градска општа болница 8- Септември,Неуромедика и други 
здраствени установи на подрачејто на општина Карпош создаваат 
услови да се укаже потребна медицинска помош особено хирушкиот 
третман на повредените и настраданите. Заводот за трансфузија со 
крв како и организацијата на Црвениот крст се грижат за 
спроведување на акциите и програмата за доброволно дарување на 
крв. 

Во спроведувањето на првата медицинска помош се вклучуваат 
и силите за заштита и спасување кои се ангажираат за давање на 
прва медицинска помош на повредените граѓани на лице место и на 
собирните места и за упатување и носење до собирните места и до 
здравствените установи. 

Покрај основната задача за пружање на првата медицинска 
помош се подразбира и ангажирање во спроведувањто на 
хигиенските и противепидемиолошките мерки, контролата на 
храната и водата, во асанација на теренот, деконтаминацијата на 
повредените и заболените и слични задачи. 



За транспортирање на повредените ќе се користат превозни средства 
на здравствените установи и на единиците за ЗиС, додека за полесно 
повредемите ќе се користи превоз на ЈСП Скопје. 
 
 
 
1. Превентивна медицинска заштита 

 
Превентивна медицинска заштита е делот на медицинска 

обрска за превенирање на болестите отколку лекување на истите. Тоа 
може да се постигне не само со медицински лекувања туку и со 
методи на подигање на свеста на граѓаните за превенција а не 
лекување.  

Ова метода на превентивна медицинска заштита може да 
подразбира и инспектирање на квалитетот на водата, храната како 
нејзиното подготвување така и пакувањето, начинот на одржување на 
хигиената, условите и тн. 

Луѓето може да се инфектираат со опасни болести на многу 
начини. Некои се пренесуваат од животно на луѓе, некои од 
контаминирана храна или вода, додека други директно од луѓе на 
луѓе. Овие се инфективни заболувања. Инфективните заболувања 
секогаш постоеле и многу од нив се контролираат со вакцинација но и 
на разни други начини.  

На подрачјето на Општината Карпош можно да се појават се 
следните заразни заболувања: заразна жолтица, заразен диареа, 
шуга, гонореа, дизинтерија и вошливост, токсинфекција. Истите 
моментално претставуваат епидемиолошки проблем, меѓутоа во 
услови на природни непогоди се потенцијален ризик за појава на 
заразните заболувања во епидемиска форма. 

Со оглед на отежнатите услови за живот и работа во услови на 
природни непогоди и други несреќи, а заради заштита и спасување на 
населението, потребно е од сите задолжени субјекти да се преземат 
следните мерки и активности: 
- спречување на појавата на масовни заразни заболувања; 
- Републичкиот завод за здравствена заштита и Дирекцијата за 

храна, во соработка со јавните комунални претпријатија, потребно 
е да вршат засилена контрола на исправноста и безбедноста на 
водата за пиење, како и заштитата на здравјето на населението; 

- Државниот санитарен и здравствен инспекторат, редовно да   
преземаат санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки; 



- посебни превентивни мерки се превземаат од ветеринарната 
инспекција која врши контрола на животните и производите од 
животинско потекло. Исто така санитарната инспекција врши 
редовна контрола на прехранбените производи кои се наоѓаат во 
производство и промет на подрачјето на Градот и Општината; 

Републичкиот завод за трансфузиологија во соработка со 
организацијата на Црвениот крст се грижат за спроведување на 
акциите и програмата за обезбедување и доброволно дарување на 
крв, како и создавање услови за чување одредени количества на крв и 
крвна плазма кои се неопходни: 

- во случај на повреди на луѓето од било кои природни непогоди 
особено при масовни несреќи Службата за итна медицинска помош 
сите расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените лица;  

-заради спречување на појава на заразни болести и епидемии на 
подрачјето на Општината се преземаат соодветни превентивни мерки 
од надлежните органи за масовно здравствено просветување на 
населението;  

- во Градот во Заводот за здравствена заштина на Град Скопје е 
формирана хигиено епидемиолошка служба во која посебно има 
стручни одделенија и тоа микробиолошка лабораторија, одделение за 
хигиена и епидемиолошко одделение, кои што служба своите 
активности ќе ги насочи во сите средини во Општината; 

- во рамките на Заводот за здравствена заштита на Град Скопје 
работи станица за дезинфекција, дезинсекција и дератизација кој 
има задача да ја реализира посебната програма за превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целото подрачје на 
Градот;     

- посебни превентивни мерки се превземаат од ветеринарната 
инспекција која врши контрола на животните и производите од 
животинско потекло. Исто така Дирекцијата за храна врши редовна 
контрола на прехранбените производи кои се наоѓаат во 
производство и промет на подрачјето на Градот и Општината; 

- на местата каде се појавени заразни заболувања или каде се 
случени вонредни состојби, Заводот за здравствена заштита презема 
мерки да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација со 
кои треба да бидат обезбедени соодветни средства за нивно 
изведување; 

Примарна цел во услови на природни непогоди и други несреќи 
преставува заштитата на населението и матријалните добра, односно 
прифаќање, заштита и медицински третман на населението кое 



останало без основни услови за живот или е повредено или 
трауматизирано со настанување на природната непогода. 

За да не дојде до вакви ширења на заразни и други болести 
Здравствените установи треба да имат предвид да делуваат 
превентивно за да не дојде до нив или да не дојде до ширење на 
таквите појави после настанатата непогода.  

Во вакви случаеви треба да функционира превентивна 
медицинска заштита која се организира од Здравствените 
институции а која може да биде со вакцинирање против болести за 
кои се стравува дека може да се појавуваат во вакви ситуации, со 
давање совети на граѓаните за начинот на одржување лична хигиена, 
миење на раце со сапун и вода, миење или проверување на 
продуктите кои ги консумираме, како и со појавување на најмал 
сомнеж за некаква болест итно јавување кај надлежните и 
најблиските Здравствени установи или пунктови.   

Здравствените организации и установи при вонредни состојби 
работат во зголемен обем и создаваат услови да се укаже потребна 
медицинска помош, особено хируршкиот третман на повредените и 
настраданите. Заводот за трансфузиологија со крв како и 
организацијата на Црвениот крст се грижат за спроведување на 
акциите и програмата за доброволно дарување на крв. Во Заводот се 
создадени услови да се чуваат одредени количини на крв и крвна 
плазма кои се неопходни при вонредни состојби. 

Покрај тоа во здравствените организации и болници со одредени 
тешкотии ќе се обезбедуваат основните количини на лекови кои се 
исклучително потребни во случај на вонредни состојби и други 
несреќи. 
 
2. Заразни болести и епидемии 
 
Превентивни мерки за заштита 
 

Заради заштита од заразни болести и епидемии на подрачјето 
на Градот и Општината се преземаат соодветни превентивни мерки 
од надлежните органи и организации како масовно здравствено 
просветување на населението. Приоритетни цели од доменот на 
епидемиологијата се: 
- одржување на резултати постигнати со ередикација на детската 
парализа; 
- елиминација на тетанусот кај новороденчињата; 
- континуирано спроведување на задолжителна имунизација; 



- намалување на морбитетот од останатите вирусни хепатитиси-
редуцирање на опасноста од внесување и ширење на маларија; 
- намалување на опасноста од внесување и ширење на колера и други 
тропски и паразитно заболувања; 
- редукција на заболувања кои се пренесуваат по полов пат;  
- превенција на СИДА; 
- спречување и сузбивање на заразните заболувања од поголемо 
епидемиолошко и социјално значење;  
- следење и проучување и анализи на хроничните незаразени 
заболувања. 

Во градот Скопје е формирана хигиено епидемиолошка служба 
во состав на здравствениот дом на Скопје во која посебно има стручни 
одделенија и тоа микробиолошка лабораторија, одделение за хигиена 
и епидемиолошко одделение. 

Преку Министерството за здравство и социјална политика со 
санитарната инспекција редовно се врши контрола на квалитетот на 
водата за пиење во градската водоводна мрежа, додека на локалните 
водоснабдителни објекти на скопското подрачје контроалта врз 
водата за пиење ја вршат подрачните единици за здравство. 

Во рамките на Заводот за здравствена заштита на Град Скопје 
работи отсекот за дезинфекција, дезинсекција и дератизација кој има 
задача да ја реализира посебната програма за превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целото подрачје на 
Градот. 

Со решавањето на задоволителен начин на снабдувањето со 
вода за пиење на населението во Општината се придонесува да се 
намали бројот на заболените од групата на цревни заразни болести и 
се поретко овие болести да се јавуваат во форма на епидемии.   
Затоа покрај другите мерки и активности кои ги спроврдуваат 
Републичкиот и регионалните заводи за здравствена заштита со 
нивните подрачни едеиници, приоритетна задача преставува 
вршењето на континуиран мониторинг и евалуација на санитарно-
хигиенската состојба на водоснабдувањето на населението, на 
објектите за водоснабдување и на безбедноста на водите за пиење. 

Заводот за здравствена заштита на град Скопје преку 
епидемиолошката служба врши следење и откривање на заразните 
болести и хемиските материи како можни фактори за настанување 
на масовно заболување и штетно влијание на здравјето на луѓето. 

Превентивните мерки во однос на ветеринарната заштита се 
преземаат преку ветеринарната станица на Град Скопје преку 
редовни прегледи на добитокот, живината, кучињата и другите 



животни, вакцинација против заразни болести како и редовна 
контрола на чувањето и исхраната на животните. Посебни 
превентивни мерки се преземаат од ветеринарната инспекција која 
врши контрола на местото и производите од животинско потекло. 
Исто така санитарната инспекција врши редовна контрола на 
прехранбените производи кои се наоѓаат во производство и промет 
на подрачјето на Градот и општините. 
 

Оперативни мерки за заштита 
 
Во случај да се појават заразни заблувања кај одделни лица или во 
поедини места на подрачјето на Општината епидемиолошката 
служба на Градот Скопје презема конкретни активности за 
истражување на заболените од заразни болести. При тоа соработува 
со здравствените установи и ги утврдува основните параметри на 
појавената опасност. 

По предлог на стручните анализи и наоди на здравствената 
служба се преземаат соодветни мерки да се спречи ширењето на 
заразните болести на останатите реони во Градот или нови 
заболувања со тоа што се врши изолирање на изворите на заразата. 
Посебни услови за сместување на заболение од заразни болести се 
создадени на инфективната клиника и медицинскиот факултет. 

На местата каде се појавени заразни заболувања или каде се 
случени вонредни состојби Заводот за здравствена заштита презема 
мерки да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација со 
кои треба да бидат обезбедени соодветни средства за нивно 
изведување. 

Микробиолошките анализи за потребите на здравстената 
заштита се вршат во микробиолошката лабараторија во 
поликлиниката Букурешт. Во Здравстениот дом постојат стручни 
екипи кои земаат мостри од храна, вода, почва и други материи на 
кои се врши микробиолошка анализа. 

Здравствениот дом на Градот како единствена организација во 
случај на појава на вонредни состојби ја врши оганизацијата и го 
спрвоедува вакцинирањето на населението заради негова заштита од 
појава и ширење на заразните болести. При тоа се формира посебен 
стручен штаб за карантински болести кој ја следи состојбата и дава 
известување на органите во општинтие и Градот и на населението и 
предлага оперативен план за активности при појава на заразни 
болести, односно пандемија.  
 



 
 
 
 
 
3. Акциденти на отровни и опасни материи 
 
Превентивни мерки за заштита 
 

Превентивните мерки за заштита од опасните материи најчесто 
се применети преку функционирањето на разни автоматски системи 
за откривање, јавување и следење на условите на непосредна 
опасност или во услови на веќе настанат ацидент. Посебно е значајно 
доследното применување на законските прописи при производство, 
ускладиштување и транспорт на отворените и експлозивните 
материи.                             
Редовно да се врши техничка контрола на исправноста на 
постројките и апаратите во кои се чуваат или преработуваат опасните 
материи. 

Во порецесот на производството, транспортот и 
манипулацијата со опасните материи да се обезбеди крајно 
дисциплиниран однос кон работата и ракувањето со отровните и 
експлозивните материи. 

Да се преземаат активности за обучување на населението во 
околината на хемиската индустрија со цел да се запознаат со 
карактерот на евентуалната загаденост на воздухот и водата и со 
примена на заштитните мерки. 
 
Оперативни мерки за заштита 
 

Во случај да настанат акцидентни појави во одделни 
претпријатија од помали размери службата за заштита и другите 
органи преземаат итни оперативни мерки да се спречи натамошното 
ширење на појавата и да се одстранат настанатите последици. 

Ако настанатата појава е од поголеми размери тогаш итно се 
ангажираат стручните организации и органи во Градот за укажување 
на прва медицинска помош, спасување на повредените лица, 
згрижување на настраданите и вкупно одстранување на последици. 
Во зависност од елементарната несреќа, местоположбата на 
настанување, на несреќата, последиците од истата и потребите за 



давање на прва помош и неопходно згрижување на повредените се 
определуваат собирни места за прифаќање на повредени и тоа: 
- помошници на Началникот за мерките за кои се задолжени за 
- во зависност од наредбата а согласно моментната состојба на 
теренот за потребите на силите за ЗиС врши организација за 
обезбедување на неопходни матријално-технички средства; 
- ја спроведуваат Наредбата за упатување на единиците за заштита и 
спасување  на местото на почетокот на нивното ангажирање; 
- непосредно соработува и им пружа помош на раководниот кадар на 
единиците за заштита и спасување со кои располага општината. 
- го организираат и го пратат воспоставувањето на врските со 
оделението за заштита и спасување и штабот; 
- го пратат движењето на единиците во правецот на дејствување, 
односно нејзиното ангажирање во отстранување на последиците и по 
потреба предлага дали е потребна помош од други единици; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на повредените и ги прати транспортот на повредените до собирните 
места односно до здравствените установи; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на евакуираните граѓани од подрачја каде настанале урнатините; 
- ги организира и спроведува Упатствата донесени од Општинскиот 
штаб; 
- изготвува информации за преземаните активности; 
- врши и други работи и задачи кои ги добива од командантот 
односно штабот за заштита и спасување.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ. СОБИРНИ МЕСТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИТЕ 
 
Собирни места 
 
1. Собирно место Спортски игралишта Влае (локација- населба Влае 
2, Спортско рекреативен центар Влае) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Влае 1‘‘,-’’Влае 2‘‘ 
 
2. Собирно место Партизан (локација-Спортска сала Партизан во 
Карпош 4) и дворно место на ООУ Петар Поп Арсов 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 4‘‘. 
 
3. Собирно место Базен Младост (локација – празниот простор околу 
Базен Младост, паркиг простор Спортска сала Борис Трајковски) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 3‘‘, УЗ’’Карпош 2‘‘, УЗ’’Карпош 1‘‘. 
 
4. Собирно место Братство (локација-Основно Училиште Братство во 
УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘)  
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 2‘‘, УЗ’’Нерези‘‘. 
 
5. Собирно место Алумина (локацоија -празниот простор карши 
Фабриката Алумина) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 1‘‘, УЗ’’Кузман Јосифовски-
Питу‘‘ и дел од УЗ’’Пецо Божиновски-Кочо‘‘.  
 
6. Собирно место Бардовци (локацоија –Фудбалското игралиште во 
село Бардовци) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од МЗ’’Бардовци‘‘. 
 



7. Собирно место Злокуќани (локацоија –Фудбалското игралиште во 
населбата Злокуќани) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од УЗ’’Злокуќани‘‘. 
 
 
Правци на движење до собирни места 

Правците  на движење за доаѓање и транспорт на повредените 
до собирните места и до најблиските здравствени установи ќе бидат 
во согласност со проодноста и близината на улиците по кои треба да 
се движат или транспортираат повредените. 
 

На собирните места ќе бидат ангажирани оделение за ПМП 
од Универзалната единица, екипи на Црвен крст а по потреба и 
оделение за ПМП од подрачните специјализирани единици. 
 
Транспортни средства 

За транспортирање на повредените ќе се користат сите 
превозни средства на единиците за ЗиС, а по потреба ќе се бара 
помош од здравствените установи, додека за полесно повредените ќе 
се бара превоз од ЈСП Скопје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПМП 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијалната противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за ЗиС на  Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС-подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС-подрачна единица-
Скопје; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерките за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со Потсетниците за употреба на плановите за заштита и 
спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 
 



 
 
 
 
 
 

V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
        

 
 Прилог бр. 1    Работна карта,граници на Општината и на урбаните      
                                 заедници, карактеристики и активности за мерката 
 Прилог бр. 2    Процена за број на жители по урбани заедници 
 Прилог бр. 3    Постапка за начин на известување на население 
 Прилог бр. 4    Упатство за воспоставување и одржување на ред 
 Прилог бр. 5    Преглед дел аптеки 
 Прилог бр. 6    Преглед на телефони, дреси и други податоци од лица 
                              органи,организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Прилог број 2  
 

Преглед 
Број на жители по урбани и месни заедници во Општина Карпош 

 
Ред. 
Бр. 

Урбана, месна заедница Број на 
жители 

Забелешка 

1 2 3 4 
1 Кузман Јосифовски Питу 6733   
2 Владо Тасевски 4450  
3 Тафталиџе 1 4262  
4 Пецо Божиновски Кочо 4483  
5 Тафталиџе 2 4505  
6 Нерези 4358  
7 Карпош 1 4570  
8 Карпош 2 3690  
9 Карпош 3 5679  

10 Карпош 4 7760  
11 Влае 1 3720  
12 Влае 2 2781  
13 Злокуќани 1520  
14 Бардовци 1472  
15 ВКУПНО ЖИТЕЛИ        59.666  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог број 3 

Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

Ι.Тревожење 
 
Знаците за тревожење (,,Службен весник на Република Македонија,, 
број 9/07) преставуваат сигнали со кои се известува и тревожи 
населението преку инсталираните сирени од системот за тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  
 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 
Ред. 
бр. 

Локација Вид Забелешка 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      
                                     

 



                                                                                                           Прилог број 4 
 

УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 
За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезбедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врсктие и другите врски на органтие за внатрешни 
работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 
Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено при 
масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 



расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 
Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на Црвениот 
крст се грижат за спроведување на акциите и програмата за 
доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 
За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 
Во ава област особено е значајна координацијата на надлежните 
органи заради воспоставување соработка со производните, 
прометните и услужните претпријатија заради обезбедување на 
најнеопходните средства за живот, храна, облека, постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за ЗиС во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за ЗиС на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
Прилог број 5 

 
Преглед на аптеки на подрачје на Општина Карпош 

 
Ред. 
Бр. 

Аптека Адреса Телефон Забелешка 

1 2 3 4 5 
1 Алпи фарм Московска 5 3076-097  
2 Ремедиум Никола 3075-266  



Парапунов 
3А-4/1 

3 Галафарм Лептокарија 
лок.2-1б 

3077-677  

4 Фармакон И.Р. Лола 72б 3074-385  
5 Реплек 1 Козле 188 3081-343  
6 Мериал Партизански 

одреди 127 
3064-911  

7     
8 Гр. аптека-

Букурешт 
Поликлиника 

Букурешт 
3090-722  

9 Маклек Анкарска 33 3094-137  
10 Омега фарм 

2 
Лондонска 19 
ТЦ Олимпико 

3077-396  

11 Мак фарм Веселин 
Маслеша 5 

3071-289  

12 Еурофарм М.Т.Гологанов 
76 

3078-677  

13 Гр. аптека-
Карпош 

Партизански 
одреди 59 

3090-174  

14 Биолек Партизански 
одреди 66а 

3063-315  

15 Акација Козле 88-6/3 3096-106  
16 Ефедра Орце Николов 3067-500  
17 Донафарм Партизански 

одреди 86 
3068-919  

18 Зегин Партизански 
одреди 66а 

3065-903  

19 Александра Анкарска 29а 3070-379  
20 Зегин Московска 8 3064-161  

                                                                                                            
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



Прилог број 6  
ИВ. Телефонски броеви на органи, институции, поединци 

вклучени во активностите за заштита и спасуување 
 

 
Преглед  

на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 
 

Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457-600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 
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ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ 

с о д р ж и н а: 
  
Ι. ПОТСЕТНИК за задачи и активности при употреба на  
       Планот за заштита од ПОЖАРИ  
ΙΙ. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ 
        1. Превентивни мерки за заштита и спасување од пожари 
        2. Оперативни мрки за заштита и спасување од пожари 
ΙΙΙ. ПРЕГЛЕД НА ПОДРАЧЈА ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОЖАРИ (карта) 
      - објекти и реони кои се подложни на опожарување; 
      - редовни и резервни моб. собиралишта и места на силите за ЗиС;  
      - собирни места за настрадани граѓани; 
      - сили за ЗИС и органи и институции кои се ангажираат во заштита  
        од пожари (со места на нивна локација); 
      - институции и органи кои имаат административен, политички,  
        образовен, културен и друг карактер, сместени во Општината. 
ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 

   -  прилози и дикументти 
   

Прилог бр. 1   Работна карта, граници на Општината и на урбаните      
                              заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2   Процена на број на жители по урбани заедници  
Прилог бр. 3   Преглед на поставени надземни хидранти 
Прилог бр. 4   Упатство за воспоставување и одржување на ред   
Прилогбр.  5   Постапка за начин на известување на население 
Прилог бр. 6   Дневник на настанати пожари 
Прилог бр. 7   Карта на водоводна мрежа во Скопје 
Прилог бр. 8   Преглед на телефони и други податоци од лица 
                            органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА З. и С. 

ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА З. и С. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Општински штаб за заштита и спасување   
 
Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план покрај 
другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- ги утврдува собирните  места за прифаќање на повредените граѓани; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита од пожари;     
  - доколку размерот на опасностите од пожари се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита од пожари; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за З. и С. го исвестува Градначалникот и Советот 
на Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 
- донесува Упатсва за мерки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред во настраданите зони и Упатство 
за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 



 
 
Командант на Општински штаб за заштита и спасување   
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на плановите за З. и С. покрај другото ги врши и 
следните активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непого  која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од  настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за З. и С. на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите од пожари се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку 
Градоначалникот на Општината да се бара помош од Регионалниот, 
Републичкиот штаб или од соседните Општини за учество на нивни 
сили за заштита и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за З. и С., Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 



- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мерки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 
- учествува во проценување на подготвеноста на силите за З. и С. за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за З. и С. и 
штабот; 
- ја спроведува наредба за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредба за упатување на единиците за З. и С. на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Помошници на Началникот за мерките за кои се задолжени 
 
- во зависност од наредбата а согласно моментната состојба на 
теренот за потребите на силите за З. и С. врши организација за 
обезбедување на неопходни матријално-технички средства; 
- ја спроведуваат Наредбата за упатување на единиците за заштита и 
спасување  на местото на почетокот на нивното ангажирање; 
- непосредно соработува и им пружа помош на раководниот кадар на 
единиците за заштита и спасување со кои располага општината. 
- го организираат и го пратат воспоставувањето на врските со 
оделението за заштита и спасување и штабот; 
- го пратат движењето на единиците во правецот на дејствување, 
односно нејзиното ангажирање во отстранување на последиците и по 
потреба предлага дали е потребна помош од други единици; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на повредените и ги прати транспортот на повредените до собирните 
места односно до здравствените установи; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на евакуираните граѓани од опожарените подрачја; 
- ги организира и спроведува Упатствата донесени од Општинскиот 
штаб; 
- изготвува информации за преземаните активности; 
- врши и други работи и задачи кои ги добива од командантот 
односно штабот за заштита и спасување.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙ. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ПРИ 
ОПАСНОСТ И НАСТАНУВАЊЕ НА ПОЖАР 

 
Врз основа на процената на загрозеност и повредливост на 

подрачјето на  Општината Карпош, општа е оценката дека во случај 
на војна, природни непогоди или други несреќи, можат да бидат 
предизвикани пожари од широки размери. 

Целокупниот стопански и урбанистички развој, бројноста на 
населението, стопанските, културните, научно образовните, 
здравствените организации и други институции,  и значењето на 
Општината Карпош како единица на локална самоуправа во 
Републиката, потребно е да се даде посебно значење на мерките за 
заштитата од пожари. 
Мерките за заштитата од пожари опфаќаат отстранување на 
причините за настанување на пожари, откривање, спречување на 
ширење и гасење на пожар, како и давање на помош при 
отстранување на последиците предизвикани од пожар, односно 
превземање на превентивни и оперативни мерки за заштита и 
спасување од пожари: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А. Превентивни мерки 
 

Под превентивни мерки се подразбира доследна примена на 
законски и подзаконски акти кои го регулираат заштита и спасување 
од пожари, формирање сили за заштита и спасување во Општината, 
спроведување едукативни активности за оспособување на субјектите 
и граѓаните за заштита од пожари, како и јавна афирмација на овие 
активности преку јавните гласила, весници и други форми. Во тој 
правец особено значајни се: 
 
1. Контрола на примената на техничките и другите норамтиви за 
превентивна ПП заштита во областа на урбаното планирање, 
градежништвото и технолошките процеси а особено во органите во 
Општината задолжени за областа на планирањето и урбанизмот. 

Заради успешна и ефикасна заштита од пожари во овие дејности, 
особено внимание треба да се посвети на урбанистичките и 
градежните мерки и тоа во однос на: 
- микролокација на објектите; 
- вградување на инсталации, уреди и средства отпорни на пожари; 
- изградба на соодветни сообраќајници и природни патишта, како 

и слободни површини за ефикасна интервенција; 
-   намалување на пожарната осетливост на објектите; 
-   мерки  за  локализација и спречување на ширење на пожарот; 
-   мерки кои овозможуваат успешна интервенција при гасење на   
    пожарот и спасување на луѓето, материјалните и други добра; 
-   изградба на хидрантска мрежа за брза и ефикасна интервенција 
    како и вградени автоматски детектори за пожар. 
 
2. Заради заштита на шумите од пожари организациите кои 
стопанисуват со шумите или се надележни за нивно одржување ги 
превземаат следните мерки: 
-  организираат набљудувачка и известувачка служба; 
-  обезбедуваат технички средства и алати за гасење на пожари; 
- поставуваат знаци за забрана за палење и предупредување на 
опасност од пожари; 
-  се зајакнува  контролата на движење на луѓе во шумите во периоди 
на зголемена опасност од пожари (високи температури, суша и др.); 
-  формираат и оспособуваат мобилни групи за гасење на пожари; 
-  презимаат и други соодветни мерки за заштита од пожар утврдени 
во законски и подзаконски акти донесени од надлежни органи.  
 



3. Контрола на примената на посебните мерки за заштита од пожари 
во организациите, објектите во кои што се произведуваат, 
преработуваат, користат и складираат запаливи течности, запаливи 
гасови и експлозивни материи, односно посредување на соодветни и 
исправни уреди и инсталации за заштита од пожари и потребна ПП 
опрема за гасење пожари. 
 
4. Трговските друштва, јавните претпријатија, државни органи и сите 
други субјекти и граѓани секој во рамките на своите надлежности и 
делокругот на работата, да ги зголемат акктивностите за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување од пожари. 
 
5. ЈП „Водовод и канализација„ да обезбеди улична хидранска мрежа 
која треба да ја одржува и да врши контрола на проточниот 
капацитет и притисок на водата. Исто така треба да обезбеди извор 
на електрична енергија за бунарите во Нерези независен од градската 
електрична мрежа. 
 
6. Спроведување на обврската за постоење на пожарен куќен ред во 
стамбените, деловните и индустриските објекти кои не изготвуваат 
план за заштита и спасување од пожар. 
 
7. ТППЕ- Карпош, ПП сојуз на Општината, ДППД и посебните служби 
за заштита во претпријатија, јавните установи и служби да ги 
спроведуваат образовно-пропогандните активности а особено за: 
- стручно образование на протипожарните и други кадри кои 
професионално и доброволно делуваат во областа на заштитата од 
пожар: 
- обука и запознавање на работниците со опасностите од пожар во 
врска со работата и работните задачи, како и со мерките и средствата 
за заштита и гасење на пожар, со практичната употреба на рачните 
апарати за почетно гасење и со материјалната и друга одговорност за 
непридружување кон пропишаните мерки за заштита од пожар; 
- обука и запознавање на граѓаните во урбаните заедници со 
опасностите од пожар и со мерките и основните технички норми за 
заштита од пожар, како и со одговорноста за непридржување кон 
пропишаните мерки за заштита од пожар. 
 
8. Во станбените, деловните згради и јавните објекти да се избегнува 
користењето на запаливи течности и гасови или чување и 
складирање на големи количини запаливи течности. Да се обезбедат 



патиштата за евакуација, односно да се отстранат препреките кон 
против пожарните скали. 
 
9. Граѓаните и работните луѓе се опремуваат и оспособуваат со 
потребни средства за противпожарна заштита за нивно користење во 
гасење и локализирање на сите видови почетни пожари. 
 
10. Советот на Општината најмалку еднаш годишно да ја разгледува 
состојбата на заштитата од пожари и остварувањето на овој план. 
 
11. Врз основа на утврдената состојба на заштита од пожар Советот на 
Општината во соработка со против пожарниот сојуз и другите 
надлежни органи и организации ја утврдуваат потребата за начинот 
на оспособување на граѓантие за нивно учество во гасење на пожари. 
 
12. Градоначалникот на Општината согласно Планот за заштита од 
пожари може да ги повика граѓаните во акциите за гасење на пожари 
од поголем обем како и да им нареди на граѓаните и правните лица да 
ги стават на располагање совите средства, опрема и вработени 
потребни во акциите. 
 
13. Претпријатијата, јавните установи и служби должни се најмалку 
еднаш годишно да ја разгледуваат состојбата за заштита од пожар и 
да превземаат потребни мерки за нејзино подобрување. 
 
14. Во спроведувањето на мерката за заштита и спасување од пожари 
се соработува со Градски  и Регионален Центар за управување со 
кризи од каде се добиваат првичните податоци за местото на 
настанување, времето и големината на пожарот. 
 
15.  Активности за спроведување на превентивните мерки од 
надлежните органи во Општината, во претпријатијата, јавните 
установи и служби а особено надзорот од инспекциските органи 
заштита од пожар. 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙ. Оперативни мерки 
 

Под оперативни мерки се подразбираат активностите и 
мерките кои ќе се спроведуваат и превземаат и тоа: 
 
а) во непосредна опасност од пожар, 
 
б) за време траење на опасноста, 
 
в) за време на одстранување на последици од опасности 
 
 
а) Во непосредна опасност од пожар 
 

Задолжените субјекти во Општината за спроведување на 
заштита и спасување од пожари во рамките на оперативните 
функции спроведуваат активнсоти и мерки во случај на непосредна 
опасност, од како надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на 
можност за настанување на непосредна опасност. Во таков случај 
надлежнтие и одговорни лица во задолжителните субјекти ја 
зголемуваат готовноста за спроведување на заштита и спасување од 
пожари, при што посебно внимание посветува на следните мерки. 
 
1. Се ставаат во функција на зголемена готовност надлежните и 
одговорни лица кои активно се вклучуваат во прибирање на 
податоците за можноста опасност и истите ги доставуваат до 
соодветните органи или институции. 
 
2. Системот за врски и известување во Општината се става во 
функција за потребите на учесниците во заштитата и спасување при 
што непосредно се соработува со Градскиот и Регионалниот Центар 
за управување со кризи. 
 
3. Преку најпогодни и најбрзи форми за информирање се известуваат 
граѓаните како и јавните претпријатија, установи и служби. 
 
4. Врз основ на податоците за можната опасност, се активираат и се 
ставаат во состојба на зголемена готовност надлежните органи и 
одговорни лица во Општината, како и силите за заштита и спасување. 
 



5. Во соработка со Полициската станица од подрачјето на Општината 
се превземаат соодветни активности и мерки за обезбедување на 
јавниот ред и мир во Општината а особено во загрозеното подрачје. 
 
 
б) За време траење на опасноста 
 

Во зависност од видот и местото на настанување на пожарот, за 
време траење на опасноста, задолжените субјекти за спроведувањето 
на заштаита и спасување ги спроведуваат следните активности и 
мерки: 
 
1. Општината Карпош преку своите органи Советот на Општината, 
Градоначалникот, Штабот и Силите за заштита и спасување и 
соодветни служби и органи учествуват во спроведување на заштитата 
и спасување од пожари со ПП единици за гасење според утврден 
начин за нивно ангажирање. 
 
2. Гасењето на пожар и спасувањето на луѓето и имотот се спроведува 
со организирана акција на противпожарните единици. Постапката за 
гаснење на пожар ја опфаќа севкупната активност на 
противпожарните единици од мометнот на добивањето на 
известувањето за настанувањето на пожар, излегувањето на 
интервенцијата, текот на акција за гасење и спасување па се до 
враќањето во седиштето. 
 
3. Употребата на противпожарните единици зависи од: 
       -    местото на кое се појавил пожарот и од можностите за ширење; 

- големината на пожарот; 
- видот на материите што се зафатени од пожарот; 
- степеност на загрозеноста на животите на луѓето и имотот; 
- опременоста на противпожарните единици во седиштето на 

локацијата каде што настанал пожарот и 
- други моментално битни фактори. 

 
Во зависност од наведените елементи во тактичко-оперативниот 
план за дејство се предвидува начинот и постапката за активирање и 
употребување, на силите за заштита и спасување, правците и на 
нивното движење, локациите за дејствување, материјално 
техничките средства за силите и  разни упатства со кои се регулира 
раководењето со акциите. 



 
4. По правило при помали и средни пожари ќе интервенитаат силите 
на чија локација е настанат пожарот, како и единицата на 
доброволното противпожарно друштво, кое делува на одредената 
локација. 
 
5. Во услови на пожари од големи размери, особено на пожари на 
шуми и други отворени простори кога тие не можат да се изгаснат од 
страна на ТППЕ и правните субјекти што стопанисуваат со тие 
површини, тогаш се ангажираат просторните сили за заштита и 
спасување на Општината. Ако и овие сили за заштита и спасување не 
можат да го изгаснат пожарот тогаш по барање на Градоначалникот 
на Општината се употребуваат републичките сили за заштита и 
спасување. 
 
6. Во зависност од наведените елементи за видот на пожарот и 
последиците од него се спроведува евакуација и згрижување на 
населението и материјалните добра, согласно Планот за евакуација 
на Општината Карпош. 
 
7. Во спроведување на овие оперативни мерки а заради одржување на 
јавниот ред и мир, пружањето прва помош, прифат и лекување, се 
вклучуваат одредени служби и органи на Министерствата кои се за 
тоа надлежни или имаат обврски во областа на заштитата и 
спасување. 
 
8. Особено значајна мерка во спроведувањето за заштита и спасување 
од пожари е силите за заштита и спасување првенствено да се 
употребуваат за спречување на ширење и гасење на пожарот. 
 
9. По завршените активности за заштитата и спасување од пожар 
силите за заштита и спасување се враќаат во своите собирни 
пунктови и го анализираат своето учество во спроведувањето за 
заштита и спасување од пожари. 
 
 
 
 
 
 
 



в) За време на отстранување на последиците 
 

По завршувањето на активностите за заштита и спасување 
односно по локализирање на појавените пожари задолжителните 
субјекти пристапуваат кон отстранување на последиците 
предизвикани  од пожари и тоа: 
 
1. Формирање на комисија за процена на штетите и последиците 
 
2. Во зависност од настанатите последици од пожарот се превземаат 
мерки за санација на подрачјето, давање неопходна помош на 
настраданото население, како и спроведување на здравствени и 
хигиено епидемиолошки мерки. 
 

Овие мерки и активности ги реализираат: Општината, 
претпријатијата, јавните установи и служби, како и соодветнигте 
служби и органи на Минситерствата кои со законски акти се 
задолжени за спроведување на овие задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΙΙΙ. ПРЕГЛЕД НА ПОДРАЧЈА ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОЖАРИ  
(карта) 

      
      - објекти и реони кои се подложни на опожарување; 
      - редовни и резервни мобилизациски собиралишта и места на 
силите за ЗиС;  
      - сили за ЗиС и органи и институции кои се ангажираат во заштита  
        од пожари (со места на нивна локација); 
      - собирни места за повредени или настрадани граѓани; 
      - институции, органи и објекти кои имаат административен,  
политички образовен, културен и друг карактер, сместени во 
Општината Карпош. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијална противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за З. и С. на Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
–Скопје; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 

Со спроведувањето на мерктие за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со Потсетниците за употреба на плановите за заштита 
и спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел - подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согласно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 
 
 
 



 
 
 
 

V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
 

   
Прилог бр. 1   Работна карта, граници на Општината и на урбаните      
                              заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2   Процена на број на жители по урбани заедници  
Прилог бр. 3   Преглед на поставени надземни хидранти 
Прилог бр. 4   Упатство за воспоставување и одржување на ред   
Прилогбр.  5   Постапка за начин на известување на население 
Прилог бр. 6   Дневник на настанати пожари 
Прилог бр. 7   Карта на водоводна мрежа во Скопје 
Прилог бр. 8   Преглед на телефони и други податоци од лица 
                            органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                       Прилог број 2  
 

Преглед 
Број на жители по урбани и месни заедници во Општина Карпош 

 
Ред. 
Бр. 

Урбана, месна заедница Број на 
жители 

Забелешка 

1 2 3 4 
1 Кузман Јосифовски Питу 6733   

2 Владо Тасевски 4450  
3 Тафталиџе 1 4262  
4 Пецо Божиновски Кочо 4483  
5 Тафталиџе 2 4505  
6 Нерези 4358  
7 Карпош 1 4570  
8 Карпош 2 3690  
9 Карпош 3 5679  

10 Карпош 4 7760  
11 Влае 1 3720  
12 Влае 2 2781  
13 Злокуќани 1520  
14 Бардовци 1472  
15 ВКУПНО ЖИТЕЛИ          59.666  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                                                                                          Прилог број 4 
 

УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 

За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезнедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врсктие и другите врски на органтие за внатрешни 



работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 

Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено 
при масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 
расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 

Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на 
Црвениот крст се грижат за спроведување на акциите и програмата 
за доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 

За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 

Во ова област особено е значајна координацијата на 
надлежните органи заради воспоставување соработка со 
производните, прометните и услужните претпријатија заради 
обезбедување на најнеопходните средства за живот, храна, облека, 
постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за З и С во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за З и С на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                            Прилог број 5 
 
Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

Ι.Тревожење 
 

Знаците за тревожење (,,Службен весник на Република 
Македонија, број 9/2007) преставуваат сигнали со кои се известува и 
тревожи населението преку инсталираните сирени од системот за 
тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 
 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 
 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  

 
 
 
 
 
 



 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 

Ред. 
бр. 

Л О К А Ц И Ј А вид З А Б Е Л Е Ш К А 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Прилог број 6 
 
 

ДНЕВНИК 
за настанати пожари 

 
Ред. 
Бр. 

Локација на пожар Дата и час Забелешка 

1 2 3 4 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
                                                                                                            
 
 
                                                                                                       



                                                                                                    Прилог број 8 
ΙV. Телефонски броеви на органи, институции, поединци вклучени 
во активностите за заштита и спасуување 
                                                               Преглед  

на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 
 

Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 
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ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ 
с о д рж и н а : 

 

Ι. ПОТСЕТНИК за употреба на планот за заштита од поплави 

ΙΙ. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ 

    1. Превентивни мерки за заштита и спасување од поплави 

    2. Оперативни мрки за заштита и  спасување од поплави                                               
      а/ во непосредна опасност од поплави 

      б/ за време на траење на опасноста од поплави 

      в/ за време на одстранување на последиците од поплавите 

ΙΙΙ. ПРЕГЛЕД НА ПОДРАЧЈА ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОПЛАВА (карта)      
      - реони кои се подложни на поплава 

      - собирни пунктови за граѓаните зафатени од поплава                               
      - редовни и резервни мобилизациски собиралишта и места  
      - сили за ЗиС и органи и институции кои се ангажираат во заштита  
        од поплави (со места на нивна локација) 
      - институции и органи кои имаат административен, политички                                              
        образовен, културен и друг карактер, сместени во Општината  
ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ 

V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 

- прилози и дикументти 

Прилог бр. 1  Работна карта-граници на Општината и на урбаните      
                        заедници, карактеристики и активности за мерката 
 Прилог бр. 2   Карта на водоводна мрежа во Скопје   
 Прилог бр. 3   Карта на канализациона мрежа во Скопје   
 Прилог бр. 4   Испусти за фекална и атмосферска канализација 

 Прилог бр. 5   Постапка за начин на известување на население  
 Прилог бр. 6   Упатство за воспоставување и одржување ред  
 Прилог бр. 7  Процена на број на жители по урбани заедници 

 Прилог бр. 8  Процена на број на жители за евакуација 

 Прилог бр.9  Објекти за сместување на евакуирано население 

 Прилог бр.10  Преглед на телефони, адреси и други податоци од лица 

                           органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 

Прилог бр. 11  Упатство за постапка на граѓани во загрозено подрачје 
 
 



 
 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА З. и С. 
ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА З. и С. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. Општински штаб за заштита и спасување   
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и  
- ги утврдува собирните  места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува  Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита од пожари;     
  - доколку размерот на опасностите од поплави се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
организации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита од пожари; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за З. и С. го исвестува Градначалникот и Советот 
на Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 



- донесува Упатсва за мерки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред  во настраданите зони и 
Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 
 
 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување   
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на  плановите за З. и С. покрај другото ги врши и 
следните активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја предлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од  настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува  Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за упатување на единиците за З. и С. на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 

- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организации вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите од пожари се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку 
Градоначалникот на Општината да се бара помош од Регионалниот, 
Републичкиот штаб или од соседните Општини за учество на нивни 
сили за заштита и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и организации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 



- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за З. и С., Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 

- учествува во проценување на подготвеноста на силите за З. и С. за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за З. и С. и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредба за упатување на единиците за З. и С. на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за превземените 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Помошници на Началникот за мерките за кои се задолжени 
 

- во зависност од наредбата а согласно моментната состојба на 
теренот за потребите на силите за З. и С. врши организација за 
обезбедување на неопходни матријално-технички средства; 
- ја спроведуваат Наредбата за упатување на единиците за заштита и 
спасување  на местото на почетокот на нивното ангажирање; 
- непосредно соработува и им пружа помош на раководниот кадар на 
единиците за заштита и спасување со кои располага општината. 
- го организираат и го пратат воспоставувањето на врските со 
оделението за заштита и спасување и штабот; 
- го пратат движењето на единиците во правецот на дејствување, 
односно нејзиното ангажирање во отстранување на последиците и по 
потреба предлага дали е потребна помош од други единици; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на повредените и ги прати транспортот на повредените до собирните 
места односно до здравствените установи; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на евакуираните граѓани од опожарените подрачја; 
- ги организира и спроведува Упатствата донесени од Општинскиот 
штаб; 
- изготвува информации за преземаните активности; 
- врши и други работи и задачи кои ги добива од командантот 
односно штабот за заштита и спасување.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΙΙ. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ 
 
 

1. Превентивни мерки за заштита и спасување од поплави 
 

Основна заштита од хидролошките непогоди се состои во 
воспоставување на контрола на режимот на водите и нивниот 
квалитет и создавање услови за ефикасно управување со водите. 
Контролата врз режимот на водата спаѓа во превентивните мерки со 
која се вржи следење на хидрометеоролошките појави и нивниот 
развој, одредување на режимот и квалитетот на водите и особено 
појава на можна хидролошка непогода. 
За таа цел неопходно е воспоставување на современ  хидролошки 
мониторинг систем преку кој брзо ќе се добиваат информации за 
хидрометеоролошката состојба во одредени региони, со што се 
овозможува изготвување на прецизни прогнози за можни 
хидролошки непогоди. 

Тргнувајќи од фактот дека поплавата како елементарна појава 
зафаќа  подрачје на повеќе општини, односно и региони, во функција 
на спроведување на превентивните мерки и активности сите 
задолжителни субјекти (јавни претпријатија, установи, институции, 
претпријатија кои стопанисуваат со водите и објектите и други) во 
општинита, градот Скопје и Републиката ги превземаат следните 
мерки и активности: 
- се определуваат водостопански, електростопански, хидрометеоро-
лошки и други објекти постројки што можат да послужат во 
заштитата и спасувањето од поплави и се прецизира нивната улога и 
функција, се означуваат нивните локации и правните субјекти кои 
управуваат со нив; 
- се определуваат местата каде најчесто се јавуват излевања на 
водата од коритото на реката Вардар и за тие места се предвидуваат 
најпотребни хидротехнички и други заштитни работи и мерки за брзо 
спроведување на излевањето; 
- редовно одржување на речните корита и одводните канали и нивно 
редовно чистење и одстранување на прекумерна развиена вегетација; 
- проверка на оштетувањата на облогите на регулациите; 
-  забрана за фрлање на ѓубре, шут и отпадоци во коритото на реката   
Вардар и неконтролирано користење на песок и од речното корито; 



- јавните претпријатија и организации, а особено Водовод 
канализација, Топлификација, Електростопанство, Телекомуникации 
и сите други кои стопанисуваат или ги користат водостопанските 
објекти треба да имаат свои согледувања за отежнатите услови  на 
функционирање на нивните инсталации и уреди во услови на 
поплави и да ги дефинираат однапред критичните места и да утврдат 
соодветни решенија и мерки кои ќе се превземаат од нивна страна 
како алтернативни решениа и слично.     

Заштитната функција на акумулациите е во интервентно 
регулирање на истекувањето во зависност од хидролошката состојба 
во загрозеното подрачје. За да се намалат последиците од поплавниот 
талас при делумно или целосно рушење на браните на 
хидроакомулациите Козјак и Матка, потребно е да се превземзт 
следните превентивни мерки: 
- преку системот за наблудување и тревожњење односно Центарот за 
управување со кризи да се обезбеди навремено известување на 
населението на потенцијалното загрозено подрачје, а заради 
навремено евакуирање на населението од загрозеното подрачје; 
 

- непосредно техничко набљудување и контрола на браните од 
стручните служби  на хидросистемите и со помош на инсталираните 
уреди на браната; 
- намалување на нивото на водата на акомулациите, а со тоа и 
ризикот за големината на поплавниот бран; 
- намалување на водите на р.Треска до браната Матка со регулирање 
на испустот на браната.  
 

 2. Оперативни мерки за заштита и спасување  од поплави 
 

Управувањето со расположивите водени површини спаѓа во 
оперативни мерки кои директно влијаат врз режимот на водените 
ресурси како од аспект на заштите од хидролошки непогоди така и во 
смисол  на прераспоредување на водените количини и нивното 
рационално искористување. 
Задолжителните субјекти за спровдување на заштитата и 
спасувањето од поплави во рамките на оператиувните функции 
спроведуваат мерки и активности  во случај на;                                                 
 

а) во непосредна опасност од поплава; 
 

б) за време траење на опасноста; 
 



в) за време на одстранување на последици од опасноста. 
 
 

а) Во непосредна опасност од поплава 
 

Задолжените субјекти за спроведување на заштита и спасување 
од поплави во рамките на оперативните функции спроведуваат 
активнсоти и мерки во случај на непосредна опасност, од како 
надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за 
настанување на непосредна опасност. Во таков случај надлежните и 
одговорни лица во задолжителните субјекти ја зголемуваат 
готовноста за спроведување на заштита и спасување од поплави, при 
што посебно внимание посветува на следните мерки; 
- Општинскиот штаб за заштита и спасување воведува дежурство, ја 
следи ситуацијата и донесува соодветни решенија; 
- се воспоставуваат  и активираат врските помеѓу силите за заштита и 
Центарот за  управување со кризи;   
- со штабовите за заштита и спасување во јавните претпријатија, 
установи и служби и урбаните заедници се утврдуваат задачите за 
нивно учество во спроведувањето на мерките за заштита од  поплави; 
- се воспоставува соработка  за содејство со сите организации, органи, 
служби, претпријатија и др. Од Општината, Градот и Републиката 
чија дејност е непосредно сврзана  со задачите за заштита од 
поплави; 
- се прави процена  кои урбани заедници односно колку граѓани би 
били зафатени од поплавниот бран; 
- се активираат собирните пунктови за настраданите граѓани и 
објектите за сместување на  евакуирано население; 
- штабот и другите надлежни органи во Општината превземаат и 
други активности и мерки на соодветното настаната состојба на 
теренот;     
- се утврдуваат водостоите и протоците на водата во водотоците и во 
акумулациите и се прогласува состојба на непосредна опасност од 
поплави; 
- се следи и известува за промените на  водотеците и нивоата на 
акомулациите на одредени профили, односно места; 
- се утврдува начинот на извршување функцијата на објектите и 
постројките кои служат за заштита и спасување од поплави; 
-  се отстрануваат објектите  и  сите  други  предмети  што  го 
попречуваат  
течењето на надојдените води. 
 



 
 
 

б)  за време траење на опасноста 
 

За време на траењето на опасноста од поплава, задолжените субјекти 
за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави ги 
превземаат следните активности: 
- Општинскиот штаб за заштита и спасување воведува дежурство, ја 
следи ситуацијата и донесува соодветни решенија; 
- ги насочуваат и координираат самозаштитните активности на 
населението и ги мобилизираат силите за заштита и спасување; 
- се воспоставуваат  и активираат врските помеѓу силите за заштита и 
Центарот за  управување со кризи;   
- со штабовите за заштита и спасување во јавните претпријатија, 
установи и служби и урбаните заедници се утврдуваат задачите за 
нивно учество во спроведувањето на мерките за заштита од  поплави; 
- се воспоставува соработка за содејство со сите организации, органи, 
служби, претпријатија и др. Од Општината Градот и Републиката чија 
дејност е непосредно сврзана со задачите за заштита од поплави; 
- во зависност од водостојот, односно количината на водата што може 
да се излее надвор од коритото на реката Вардар, се превземаат 
активности и мерки за спроведување на заштитата и спасувањето од 
поплава и се врши евакуација на населението и матријалните добра 
од загрозеното подраче; 
- во поплавените подрачја на општината се обезбедува премин и 
превоз преку вода, спасување на загрозени луѓе на вода и под вода, 
црпење на вода од поплавените објекти и извлекување на удавените; 
- за време на опасност од рушење на брани се врши навремено 
информирање на населението во загрозените подрачја на општината, 
се спроведува евакуација на населението и матријалните добра; 
-  донесува упатство за одржување  ред во настрадани зони од; 
- донесува Упатство за постапка на граѓани во загрозено подрачје 

- задолжените субјекти вршат обезбедување на населението и 
материјалните добра во поплавените подрачја; 
- се превземаат и други мерки и активностѕи за поуспешна заштита 
од поплави. 

Активностите што се однесуваат на организацијата за заштита 
и спасување од поплави се во зависност од големината на порастот 
протокот на реките. Од досегашните искуства поврзани со поплавите 
во Скопје а врз основа на Студијата за последиците од поплавниот 
бран настанат со евентално рушење на браната Матка и други, 



анализите и документи изработени во Градот Скопје за оваа 
проблематика во изминатиот период  се проценува дека заштитата  
од поплави треба да се организира во зависност од фазите на 
опасности од поплави кои можат да се предвидат и тоа во четири 
фази:  
       
прва фаза 
 

  Прва фаза, започнува кога во реките има зголемен проток на 
води во коритото на реката Вардар, а според временските прогнози се 
очекува водостојот да расте. Во оваа фаза се превземаат следните 
мерки: 
  - се воведува дежурство со едно лице во Општинскиот штаб за 
заштита и    спасување, кое е во постојан конткт со командантот, 
началникот и останатите членови на штабот; 
  - членовите на штабот се информираат за состојбата и за нивно 
натамошно ангажирање; 
  - преку Центарот за управување со кризи се барат информации од 
Републичкиот хидрометеоролошки завод за состојбата за 
очекуваниот пораст на  протокот на реката Вардар. 
 

втора фаза 
 

Втора фаза започнува кога водостојот достигне критично ниво 
за излевање на водата во одделни реони и плавни подрачја, а во исто 
време се очекува натамошно зголемување на водостојот, и постои 
опасност за излевање од речните корита. Во оваа фаза се превземаат 
следните мерки: 
- Се свикува Општинскиот штаб за заштита и спасување во полн 
состав.Штабот  ја следи состојбата (со помош на соодветни стручни 
служби) и донесува решенија за натамошни активности; 
- во Општинскиот штаб се задолжува лице кое ќе води книга за 
состојбата, во која се ргистрираат сите информации што се добиваат; 
- хидрометеоролошката служба обезбедува сигурни информации за 
очекуван иот пораст на протокот на речните корита и за врнежите во 
целиот речен слив; 
- надлежните органи, организации институции и други кои се 
задолжени за  одржување на речните корита ги стават во готовност 
вработените и механизацијата, а на критичните потези се воведуваат 
екипи за следење на водостојот, а особено за контрола на насипите. 
 
 



 
 

трета фаза 
 

Трета фаза, започнува кога водостојот го надмине критичното 
ниво за излевање на водите или кога се испуштаат поголеми 
количини на вода од акумулацијата на ХЕ „Матка„. Во оваа фаза се 
превземаат следните мерки: 
- општинскиот штаб е активен во полн состав, ја следи ситуацијата на 
терен и донесува решенија за акции; 
- евиденцијата и активностите за состојбата на речното корито на 
реката Вардар се проширува со активности во целото загрозено 
подрачје; 
- надлежните органи, организации институции и други кои се 
задолжени за  одржување на речните корита и водостопанските 
објекти ги активираат вработените и механизацијата на критичните 
места според развојот на ситуацијата;  
- сите активности на хидрометеоролошкиот завод и на Центрите за 
управување со кризи се вршат со поголем интензитет во доставување 
на потребните информации и податоци. 
 

четврта фаза 
 

Четврта фаза, започнува кога се очекува надоаѓање на 
катастрофални води кои можат да предизвикат пробивање на 
одбранбените насипи при поголем  водостој или ако престои опасност 
од уривање на браната „Матка„. 
Во оваа фаза се превземаат следните мерки: 
- се прогласува вонредна состојба и се дава звучен сигнал за опасност 
од поплави преку ЦУК и други средства за информирање; 
- општинскиот штаб е активен во полн состав и ги става во мобилна 
состојба своите сили и другите органи кои преземаат мерки согласно 
своите планови во областа за која работат; 
- се активираат собирните места за настраданите граѓани од кои 
понатака се врши евакуација на населението; 
- во ова фаза се превземаат брз и ефикасни мерки за евакуација на 
неспособното население, населението и матријалните добра;  
- за извршување на евакуацијата треба да бидат ангажирани во прв 
ред приватните превозни средства на загрозеното население, 
превозните средства на работни организации и институции од 
подрачјето и превозните средства на јавниот сообраќај; 



- при евакуацијата од загрозеното подрачје треба да се води сметка  
прво да се евакуиреаат децата, болните и повозрасното население а 
од останатите да се бара нивно активно вклучување во укажување 
помош и евакуација на настраданите; 
- поради можноста за појава на разни заболувања па и појава на 
епидемии во оваа фаза потребно е да се зголемат мерките и 
активностите на организациите и институциите од областа на 
здравството; 
- преку средствата за јавно информирање да се даваат информации и 
инструкции наменети за населението од загрозените подрачја. 

Со акциите за заштита и спасување раководи Градоначалникот 
на Општината преку Општинскиот штаб за заштита и спасување и 
другите органи и организации во Општината. 

Од другите организирани сили во акциите за заштита и 
спасување од полава ќе бидат вклучени силите на подрачните 
единица за заштита и спасување на Карпош и градот Скопје, 
соодветните органи и институции  на Министерствата на 
Р.Македонија како и општествените и невладините организааци во 
Општината Карпош и градот Скопје. 
 

Собирни места за прифаќање на граѓаните - повредените 

Во зависност од полавниот бран, местоположбата на 
настанување, на поплавата, последиците од истата и потребите за 
давање на прва помош и неопходн згрижување или евакуирање на 
населението се определуваат  собирни места за прифаќање на  
граѓаните  и тоа: 
 

1.Собирно место Козле (дворно место и просториите на ОУ ’’Владо 
Тасевсски ’’и ДГ ‘‘Пролет‘‘) Во ова собирно место ќе бидат прифаќани 
граѓаните од УЗ ’’Карпош 4‘‘, УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘ и УЗ ’’Влае 2‘‘; 
 

2.Собирно место К.Ј.Питу (дворните места и просториите на  ДСУ 
’’Лазар Танев‘‘)Во ова собирно место ќе бидат прифаќани граѓаните од   
УЗ ’’Карпош 3’’, УЗ ’’ Карпош 2‘‘, УЗ ’’Карпош 1‘‘, УЗ ’’Тафталиџе 1‘‘, 
 

3.Собирно место Зајчев рид (локација, дворното место и просториите 
на  РХМЗ-Скопје).Во ова собирно место ќе бидат прифаќани граѓаните 
од УЗ ’’Злокуќани‘‘ и УЗ ’’Влае 1’’; 
 



4.Собирно место Бардовци (локација, во кругот на Црквата 
’’Св.Тројца‘‘). Во ова собирно место ќе бидат прифаќани граѓаните од 
МЗ ’’Бардовци‘‘. 
 

Правци на движење до собирни места: Правците на движење за 
доаѓање и транспорт на повредените до собирните места и до 
најблиските здравствени установи ќе бидат во согласност со 
проодноста и близината на улиците по кои треба да се движат или 
транспортираат повредените, а во основа  правците би биле следните: 
 

- од УЗ ’’Влае 2‘‘ граѓаните ќе се евакуираат по улицата ’’Адолф 
Циберовски‘‘ преку Железничкиот мост и по улицата ’’Козле‘‘ до 
ОУ ’’Владо Тасевски‘‘ и ДГ ’’Пролет‘‘,  исто така граѓаните од УЗ 
’’Карпош’‘‘ и УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘ по улицата ’’Московска‘‘ и 
’’Митрополит Теодосиј Гологанов‘‘ се упатуваат кон собирното 
место Козле; 

 

- од УЗ ’’Карпош 3’’, УЗ ’’ Карпош 2‘‘, УЗ ’’Карпош 1‘‘, УЗ ’’Тафталиџе 1‘‘ 
граѓаните ќе се евакуираат по улиците Бул.’’Партизански одреди‘‘, 
Бул.’’8-ми Септември‘‘, улицата ’’Козле‘‘ па се до собирното место 
К.Ј.Питу; 

 

- од УЗ ’’Влае 1’’ ќе се евакуираат граѓаните по улицата ’’Ацо Шопов‘‘ 
преку мостот на р.Лепенец продолжувајќи по улицата ’’Скупи‘‘ 
каде ќе се приклучат на граѓаните од УЗ ’’Злокуќани‘‘ кон 
собирното место Зајчев рид; 

 

- од МЗ ’’Бардовци‘‘ граѓаните ќе се евакуираат по локалните улици 
до собирното место Бардовци.  

 

Транспортни средства: За транспортирање на повредените ќе се 
користат сите превозни средства на единиците за ЗиС, а по потреба 
ќе се бара помош од здравствените установи, додека за полесно 
повредемите ќе се бара превоз од ЈСП Скопје. 

За да евакуацијата биде успешно извршена потребно е 
превзеамње и на превентивни мерки како што е: запознавање на 
населението со звучниот сигнал за опасност од елементарни 
непогоди преку системот за известување и тревожење на град Скопје.  
На собирните места ќе бидат ангажирани, оделение за ПМП од 
Универзалната единица, екипи на Црвен крст а по потреба и 
оделение за ПМП од подрачните специјализирани единици. 
 



 
 
 
 
в) за време на одстранување на последици од поплавата 
 

По поминувањето на  максималниот  проток на бранот на 
големите води започнува опаѓањето на нивото на водата во речната 
мрежа и постепено се создават услови и за повлекување на излеаните 
води во реката Вардар, а со 

тоа се создаваат услови за одстранување на последиците во 
загрозенте подрачја. 

Главните активности што треба да се вршат во поплавеното 
подрачје по повлекувањето на водата се следни: 
- воспоставување на сообраќајни врски во поплавеното подрачје, 
односно оспособување на сообраќајната мрежа во Опшптината; 
- обезбедување на квалитетна вода за пиење и вршење на анализа на 
квалитетот на водата за пиење во поплавените подрачја; 
- одстранување на дефектите и оспособување на 
електроенергетската, топловодната, телефонската и дригите мрежи; 
-  спроведување на здравствени и  хигиено епидемиолошки мерки; 
-  Формирање на комисија за процена на штетите од поплави, која 
треба да изврши попис и оцена на настанатите штети. 

Отстранување на настанатите последици во загрозените 
подрачја ќе ги врши Општината, Градот претпријатијата, јавните 
установи и служби, и надлежните републички органи кои со законски 
акти се задолжени за спроведување на овие задачи, вклуќувајчи го 
целокупното работоспособно население. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Снежни намети и лавини 
 

Превентивни мерки за заштита од снежни намети и лавини 
 

Намалувањето на штетните влијанија од снежните врнежи , 
намети , лавини или луњи, како и намалување или отстранување на 
последиците може да се обезбеди со вградување на мерките за 
заштита и спасување и нивно целосно имплементирање  во 
оперативните планови за заштита од снег и снежни намети  кои треба 
да ги донесе секој  орган или организација за своите простори, 
објекти и инсталации. 

За зимско одржување на улиците во  Општината Карпош се 
изработува посебна оперативна програма со која е предвидено да се 
врши интервенција за посолување и попесочување и расчистување на 
сообраќајници и да се врши чистење на снегот од паркиралишта, 
плоштадите, приодите до јавните објекти и други површини.       

Во Буџетот на Општината се предвидуваат средства за 
извршување на задачите утврдени во оперативнта програма. 

Согласно законот за јавни набавки, секоја година на јавен 
тендер се избира организација која ќе ги извршува одредени задачи 
од оперативната програмата, односно расчистување на улиците во 
Општината и со истата се склучува договор во кој се утврдуваат 
обврските.                       

Одржувањето на водоводната и канализационата мрежа во 
зимски услови е во надлежност на  ЈП на Градот Скопје кои 
стопанисуваат со истите и имаат обврска истите да ги одржаваат и во 
зимски услови во согласност со оперативната програма на Градот. 

Превентивни и оперативни мерки за заштита од снежните 
врнежи, односно расчистување на снегот преземаат и други ЈП и 
организации кои во општиуната имаат свои објекти и инсталации 
(топлификација, ЕВН-ЕСМ, телеком, железница, трговски организаци 
идр.), како и приватните фирми и организации и граѓаните .  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ΙΙΙ. ПРЕГЛЕД НА ПОДРАЧЈА ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОПЛАВА  

(карта) 
 

      - реони кои се подложни на поплава 

      - собирни пунктови за граѓаните зафатени од поплава                               
      - редовни и резервни мобилизациски собиралишта и места  
      - сили за ЗиС и органи и институции кои се ангажираат во заштита  
        од поплави (со места на нивна локација) 
      - институции и органи кои имаат административен, политички                                              
        образовен, културен и друг карактер, сместени во Општината  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијална противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за З. и С. на  Општина Карпош; 
- специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС –под. единица –

Скопје; 
- Месни сили за З. и С. во јавни претпријатијата, установи и служби 
кои имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерките за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со Потсетниците за употреба на плановите за заштита 
и спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел - подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
 

- прилози и дикументти 
 
 

Прилог бр. 1  Работна карта-граници на Општината и на урбаните      
                        заедници, карактеристики и активности за мерката 
 Прилог бр. 2   Карта на водоводна мрежа во Скопје   
 Прилог бр. 3   Карта на канализациона мрежа во Скопје   
 Прилог бр. 4   Испусти за фекална и атмосферска канализација 

 Прилог бр. 5   Постапка за начин на известување на население  
 Прилог бр. 6   Упатство за воспоставување и одржување ред  
Прилог бр. 7   Процена на број на жители по урбани заедници 

 Прилог бр. 8  Процена на број на жители за евакуација 

 Прилог бр.9  Објекти за сместување на евакуирано население 

 Прилог бр.10  Преглед на телефони, адреси и други податоци од лица 

                           органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог број 5 
 

Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

Ι.Тревожење 
 

Знаците за тревожење (,,Службен весник на Република 
Македонија,, број 9/2007) преставуваат сигнали со кои се известува и 
тревожи населението преку инсталираните сирени од системот за 
тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  

 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 

Ред. 
бр. 

Л О К А Ц И Ј А вид З А Б Е Л Е Ш К А 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      



                                     
                                                                                                           Прилог број 6 
 

УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 

За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезнедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врсктие и другите врски на органтие за внатрешни 
работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 

Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено 
при масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 



расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 

Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на 
Црвениот крст се грижат за спроведување на акциите и програмата 
за доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 

За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 

Во оава област особено е значајна координацијата на 
надлежните органи заради воспоставување соработка со 
производните, прометните и услужните претпријатија заради 
обезбедување на најнеопходните средства за живот, храна, облека, 
постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за З и С во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за З и С на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Прилог број 7  
 

Преглед 
Број на жители по урбани и месни заедници во Општина Карпош 

 
Ред. 
Бр. 

Урбана, месна заедница Број на 
жители 

Забелешка 

1 2 3 4 
1 Кузман Јосифовски Питу 6733   

2 Владо Тасевски 4450  
3 Тафталиџе 1 4262  
4 Пецо Божиновски Кочо 4483  
5 Тафталиџе 2 4505  
6 Нерези 4358  
7 Карпош 1 4570  
8 Карпош 2 3690  
9 Карпош 3 5679  

10 Карпош 4 7760  
11 Влае 1 3720  
12 Влае 2 2781  
13 Злокуќани 1520  
14 Бардовци 1472  
15 ВКУПНО ЖИТЕЛИ 59.810  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Прилог број 8 
 
 

ПРЕГЛЕД  
 на жители со приоритет за евкуација  

во Општина Карпош  
 

Ред. 
Бр. 

Место за 
евакуација 

на 
населението 

Вкупно за 
евакуација 

Деца 
со 

Мајки 
до 7 
год 

Деца 
7-14 
год 

Стар
и 

Лица 

Од каде се 
Евакуира 

1 2 3 4 5 6 7 
1  1671 656 534 481 УЗ Карпош 1 

 

2.  748 340 292 116 УЗ Карпош 2 
 

3.  1315 264 616 435 УЗ Карпош 3 
 

4.  2120 692 882 546 УЗ Карпош 4 
 

5.  1164 561 255 348 УЗ В. Тасевски 
 

6.  1432 662 256 514 УЗ Тафталиџе 1 
 

7.  1481 682 263 536 УЗ Тафталиџе 2 
 

8.  995 465 264 266 УЗ Нерези 
 

9.  1311 455 476 380 УЗ П.Б.Кочо 
 

10.  2140 833 861 446 УЗ К.Ј.Питу 
 

11.  1042 476 282 284 УЗ Влае 1 
 

12.  843 112 447 284 УЗ Влае 2  
 

13. 
 

 500 136 234 130 УЗ Злокуќани 

14. 
 

 437 76 186 175 МЗ Бардовци 

 ВКУПНО  17177 6410 5848 4941  

 
                                                                                              Прилог број 9  



 
Преглед на 

објекти за сместување на евакуирано население 
 

Ред. 
бр. 

Објект за 
сместување 

Локација 
на објектот 

Капацитет Забелешка 

1 2 3 4 5 
1 
 

Хотел ’’Средно 
Водно‘‘ 

Средно 
Водно 

49 легла  

2 
 

Детско 
одмаралиште ’’Даре 

Бомбол‘‘ 

Средно 
Водно 

  

3 
 

’’Поштенски дом‘‘ Средно 
Водно 

  

4 
 

Манастир 
’’Св.Пантелејмон‘‘ 

Средно 
Водно 

  

5 
 

Детска Градинка 
’’Пролет‘‘ 

Населба 
Козле 

200 легла  

6 
 

Средно Училиште 
’’Лазар Танев‘‘ 

Населба  
Козле 

 со 
пренамена 

за 
сместување 

7 
 

Основно Училиште 
’’Владо Тасевски‘‘ 

Населба 
Козле 

 со 
пренамена 

за 
сместување 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
                                                                                                       



 Прилог број 10 
ΙV. Телефонски броеви на органи, институции, поединци вклучени 
во активностите за заштита и спасуување 

 
Преглед  

на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 
 

Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 
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Упатство за постапка на граѓани во загрозено подрачје 
                               

Граѓаните од загрозеното подрачје кога ќе добијат знак-сигнал 
за постоње на опасност од прелевање на водата преку круната на 
браната или ненадејно рушење на браната, во зависност од условите, 
можностите и расположивото време ги преземаат следните мерки и 
активности: 
-доколку се нареди организирана евакуација на грааѓаните се должни 
да ги почитуваат и спроведуваат наредбите на Општинскиот штаб за 
заштита и спасување и се подготвуваат на определено време 
договорен сигнал да ги напуштат своите домови и се упатуваат на 
однапред договорено односно определено собирно место изнад 
линијата на поплавниот бран; 
-пред напуштање на своите домови или куќи ја исклучуваат 
електричната и водоводната мрежа;    
-преземзат  потребни мерки за заштита и згрижување на болни лица  
и малолетни деца (ако ги имаат); 
-пред напуштање на своите домови со себе ги понесуваат личните и 
други документи, парични средства и друго и се упатуваат на 
определено собирно место изнад линијата на поплавниот бран; 
-на определените собирни места граѓаните постапуваат според 
упатствата и наредбите што ќе ги издава Општинскиот штаб за 
заштита и спасување; 
-граѓаните од урбаните заедници кои се наоѓаат над линијата на 
поплавниот бран, веднаш по дознавањето за постоње на опасноста, се 
јавуваат на определени мобилизациски или други организирани 
места во организираните сили за заштита и спасување; 
-останатите граѓани кои не се распоредени во силите за заштита и 
спасување се јавуваат на своите работни места во претпријатијата, 
јавните установи и служби и постапуваат согласно наредбите на 
раководителите, односно на своите претпоставени; 
-граѓаните кои не се вработени и не се распоредени во силите за 
заштита и спасување се пријавуваат во урбаните заедници или во 
Општината за учество во евакуација и прифаќање на населението, 
како и учество во отстранување на последиците настанати од 
уривање или прелевање на вода преку круната на браната. 
                                                                                    
 



 

                                                                     
 

ОПШТИНА КАРПОШ 
Совет на Општина Карпош 

 
 
 
 
 

ПЛАН  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

ЗА РАДИОЛОШКА-ХЕМИСКА И 
БИОЛОШКА ЗАШТИТА НА 
ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА 

КАРПОШ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Скопје 2018 година 



 
ПЛАН ЗА РАДИОЛОШКО-ХЕМИСКА И 

БИОЛОШКА ЗАШТИТА                            
с о д р ж и н а : 

 
Ι. ПОТСЕТНИК ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА РХБ ЗАШТИТА 
ΙΙ. Р.Х.Б. ЗАШТИТА 
- Мерки и задачи за РХБ заштита 
- Организација и спроведување на РХБ заштита 
- Заразни болести и епидемии 
                                                       
ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА РХБ ЗАШТИТА 
ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
     
Прилог бр.1   Работна карта-граници на Општината и на урбаните      
                               заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр.2  Преглед на лаборатории за РХБ заштита 
Прилог бр.3   Преглед на објекти каде што може да се развие станица  
                               за деконтаминација на луѓе                 
Прилог бр.4 Сервиси за миење коли-станица за деконтаминација на 
                               возила 
Прилог бр.5  Преглед на сервис за хемиско чистење и перење на    
                              облека 
Прилог бр.6 Начин на деконтаминацуја 
Прилог бр.7  Продукти од животинско потекло што се  
                               деконтамионираат 
Прилог бр.8  Продукти од растително потекло што се   
                               деконтамионира 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗиС 

ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗиС 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Општински штаб за заштита и спасување 
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 
- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред во настраданите зони и Упатство 
за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 



 
Командант на Општински штаб за заштита и спасување 

 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно реализурање на  
плановите за ЗиС  покрај другото ги врши и следните активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја предлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 

- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку Градоначалникот 
на Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот 
штаб или од соседните Општини за учество на нивни сили за заштита 
и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 



користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Началник на Општински штаб за заштита и спасување 
 

- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на пополнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΙΙ. Р. Х. Б.  ЗАШТИТА 

 
Поаѓајќи од фактот дека Општината има една универзална 

единица за ЗиС во јачина на вод која не е пополнета, опремена и 
обучена за РХБ заштита, Оштината Карпош со своите органи и 
штабот се вклучува во реализацијата на активностите и задачте 
што ги организира и реализира Подрачната единица за заштита и 
спасување Карпош, согласно нивните плански документи. 
 
Мерки и задачи за РХБ заштита и 
Организација и спроведување на РХБ заштита 
 

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита претставува 
превземање на мерки и активности заради спречување, ублажување 
и одстранување на последиците од радиолошки, хемиски и биолошки 
агенси врз населението и материјалнтие добра во услови на природни 
непогоди и техничко-технолошки несреќи.  
 Најефикасен облик на заштита од РХБ агенси како и акциденти 
со опасни материи преставуваат засолништата, кои покрај тоа што 
обезбедуваат висок степен на заштита, овозможуваат и подолготраен 
престој.  
 Превентивните мерки за заштита од опасните материи најчесто 
се применуваат преку:  
 - функционирање на разни автоматски системи за откривање, 
јавување и следење на условите на непосредна опасност или во 
услови на веќе настанат ацидент;  
 - доследно применување на законските прописи при 
производство, ускладиштување и транспорт на отровните и 
експлозивните материи;  
 - редовна техничка контрола на исправноста на постројките и 
апаратите во кои се чуваат или преработуваат опасните материи;  
 - во процесот на производството, транспортот и 
манипулацијата со опасните материи да се обезбеди крајно 
дисциплиниран однос кон работата и ракувањето со отровните и 
експлозивните материи;  
 - преземање активности за обучување на населението во 
околината на хемиската индустрија со цел да се запознаат со 
карактерот на евентуалната загаденост на воздухот и водата и со 
примена на заштитните мерки; 



 - во случај да настанат акцидентни појави во одделни 
претпријатија од помали размери службата во претпријатијата за 
заштита и спасување и други надлежни органи преземаат итни 
оперативни мерки да се спречи натамошно ширење на појавата и да 
одстранат настанатите последици; 
 - ако настанатата појава е од поголеми размери тогаш итно се 
ангажираат стручните организации и органи во Градот за укажување 
на прва медицинска помош, спасување на повредените лица, 
згрижување на настраданите и целосно отстранување на 
последиците. 
 
 Заразни болести и епидемии 
 
Превентивни мерки за заштита 
 

Заради заштита од заразни болести и епидемии на подрачјето 
на Градот и Општината се преземаат соодветни превентивни мерки 
од надлежните органи и организации како масовно здравствено 
просветување на населението. Приоритетни цели од доменот на 
епидемиологијата се: 
- одржување на резултати постигнати со ередикација на детската 
парализа; 
- елиминација на тетанусот кај новороденчињата; 
- континуирано спроведување на задолжителна имунизација; 
- намалување на морбитетот од останатите вирусни хепатитиси-
редуцирање на опасноста од внесување и ширење на маларија; 
- намалување на опасноста од внесување и ширење на колера и други 
тропски и паразитно заболувања; 
- редукција на заболувања кои се пренесуваат по полов пат;  
- превенција на СИДА; 
- спречување и сузбивање на заразните заболувања од поголемо 
епидемиолошко и социјално значење;  
- следење и проучување и анализи на хроничните незаразени 
заболувања. 

Во градот Скопје е формирана хигиено епидемиолошка служба 
во состав на здравствениот дом на Скопје во која посебно има стручни 
одделенија и тоа микробиолошка лабораторија, одделение за хигиена 
и епидемиолошко одделение. 

Преку Министерството за здравство и социјална политика со 
санитарната инспекција редовно се врши контрола на квалитетот на 
водата за пиење во градската водоводна мрежа, додека на локалните 



водоснабдителни објекти на скопското подрачје контролата врз 
водата за пиење ја вршат подрачните единици за здравство. 

Во рамките на Заводот за здравствена заштита на Град Скопје 
работи отсекот за дезинфекција, дезинсекција и дератизација кој има 
задача да ја реализира посебната програма за превентивна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целото подрачје на 
Градот. 

Со решавањето на задоволителен начин на снабдувањето со 
вода за пиење на населението во Општината се придонесува да се 
намали бројот на заболените од групата на цревни заразни болести и 
се поретко овие болести да се јавуваат во форма на епидемии.   
Затоа покрај другите мерки и активности кои ги спроврдуваат 
Републичкиот и регионалните заводи за здравствена заштита со 
нивните подрачни едеиници, приоритетна задача преставува 
вршењето на континуиран мониторинг и евалуација на санитарно-
хигиенската состојба на водоснабдувањето на населението, на 
објектите за водоснабдување и на безбедноста на водите за пиење. 

Заводот за здравствена заштита на град Скопје преку 
епидемиолошката служба врши следење и откривање на заразните 
болести и хемиските материи како можни фактори за настанување 
на масовно заболување и штетно влијание на здравјето на луѓето. 

Превентивните мерки во однос на ветеринарната заштита се 
преземаат преку ветеринарната станица на Град Скопје преку 
редовни прегледи на добитокот, живината, кучињата и другите 
животни, вакцинација против заразни болести како и редовна 
контрола на чувањето и исхраната на животните. Посебни 
превентивни мерки се преземаат од ветеринарната инспекција која 
врши контрола на местото и производите од животинско потекло. 
Исто така санитарната инспекција врши редовна контрола на 
прехранбените производи кои се наоѓаат во производство и промет 
на подрачјето на Градот и општините. 
 

Оперативни мерки за заштита 
 
Во случај да се појават заразни заблувања кај одделни лица или во 
поедини места на подрачјето на Општината епидемиолошката 
служба на Градот Скопје презема конкретни активности за 
истражување на заболените од заразни болести. При тоа соработува 
со здравствените установи и ги утврдува основните параметри на 
појавената опасност. 



По предлог на стручните анализи и наоди на здравствената 
служба се преземаат соодветни мерки да се спречи ширењето на 
заразните болести на останатите реони во Градот или нови 
заболувања со тоа што се врши изолирање на изворите на заразата. 
Посебни услови за сместување на заболение од заразни болести се 
создадени на инфективната клиника и медицинскиот факултет. 

На местата каде се појавени заразни заболувања или каде се 
случени вонредни состојби Заводот за здравствена заштита презема 
мерки да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација со 
кои треба да бидат обезбедени соодветни средства за нивно 
изведување. 

Микробиолошките анализи за потребите на здравстената 
заштита се вршат во микробиолошката лабараторија во 
поликлиниката Букурешт. Во Здравстениот дом постојат стручни 
екипи кои земаат мостри од храна, вода, почва и други материи на 
кои се врши микробиолошка анализа. 

Здравствениот дом на Градот како единствена организација во 
случај на појава на вонредни состојби ја врши оганизацијата и го 
спрвоедува вакцинирањето на населението заради негова заштита од 
појава и ширње на заразните болести. При тоа се формира посебен 
стручен штаб за карантински болести кој ја следи состојбата и дава 
известување на органите во општинтие и Градот и на населението и 
предлага оперативен план за активности при појава на заразни 
болести, односно пандемија.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА РХБ ЗАШТИТА 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 
Како посебно организирани сили кои се ангажираат на подрачјето на 
Општината се следните: 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица - 
Специјализирани единици  на Дирекција за ЗиС - Скопје; 
 - Здравствени установи; 
-Територијалната противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за ЗиС на  Општина Карпош; 
Карпош; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерките за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со Потсетниците за употреба на плановите за заштита и 
спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 
Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 

 
 
 
 



 
 
 

ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
     
 
- Прилог бр. 1   Работна карта- граници на Општината  и на урбаните      
                                заедници, карактеристики и активности за мерката 
- Прилог бр. 2  Преглед на лаборатории за Р.Х.Б. заштита 
- Прилог бр. 3  Преглед на објекти каде што може да се развиестаница  
                                за  деконтаминација на луѓе                 
- Прилог бр. 4 Сер.за миење коли -станица за деконтамина. на возила 
- Прилог бр. 5 Преглед на сервис за хем. чистење и перење на облека 
- Прилог бр. 6 Начин на деконтаминацуја 
-Прилог  бр. 7  Продукти од животинско потекло што се  
                                деконтамионираат 
-Прилог бр. 8  Продукти од растително потекло што се  
                               деконтамионира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Преглед број 2 
 

Преглед на лабаратории за РХБ заштита 
 

Ред. 
бр. 

Место Вид на лабараторија Забелешка 

  Радиолошка 
лабараторија 

Хемиско-
токсиколошка 

Биолошка 
лабараторија 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Центар 

за РХБ 
заштита 

Републички 
завод за 

здравствена 
заштита 

ЈЗУ Завод за 
здравствена 

заштита 
Скопје 

Природно 
математички 

факултет-
Институт за 

биологија 

 

2 Карпош Центар за 
примена за 

радио 
изотопи во 

стопанството 

Технолошки 
факултет 

АД Реплек  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Преглед број3 

 
Преглед на објекти каде што може да се развие станица за 

деконтаминација 
 

Ред. 
Бр. 

Објект Адреса Капацитет Снабдување 
со вода 

1 2 3 4 5 
1 ГУЦ Здравко 

Цветковски 
-машка 
гардероба 
-женска 
гардероба 

Бул. 
Партизански 
одреди 

4 тушеви 
4 тушеви 

Од Градски 
водовод 

2 Базен 
Младост 
-машка 
гардероба 
-женска 
гардероба 
-надворешна 
платформа 

Бул.8-ми 
Септември 

4 тушеви 
4 тушеви 
6 тушеви 

Од Градски 
водовод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Преглед број 4 
 

Преглед на дел сервиси за миење на коли 
-станици за деконтаминација на возила 

 
Ред. 
Бр. 

Авто перална Адреса Телефон Забелешка 

1 2 3 4 5 
1 Монца Бул.М.Т.Гологанов 

2/1 
3077-923  

2 Да-ст Момин поток бб 3097-160  
3 Вашфабрик Никола 

Парапунов бб 
3093-726  

4 Меџик Кисел Девол бр.6 3084-252  
 
 
 

Во дадена ситуација ќе се вклучат и сервисите што не се наведени во 
прилогот бидејќи прилогот е од променлив карактер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Преглед број 5 

 
Преглед на сервиси хемиско чистење и перење облека 

-станици за деконтаминација на облека 
 

Ред. 
Бр. 

Име на 
сервис 

Адреса Телефон Забелешка 

1 2 3 4 5 
1 Вербахем Бул.М.Т.Гологанов 

149/2-11 
3081-938  

2 Демани Скупи бб 3099-688  
3 Естрада Багдатска 14 3066-653  
4 Фреш 

Експрес 
Бул.М.Т.Гологанов 

10/12 
3069-656  

 
 
 
 
 
 

Во дадена ситуација ќе се вклучат и сервисите што не се наведени во 
прилогот бидејќи прилогот е од променлив карактер. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Прилог број 6 

НАЧИНИ НА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА 
 
Ре
д. 
бр. 

Продукти што 
се   
деконтаминир
аат 

                         
Радиолошка  

                          
Х е м и ска 
Гасовити 
бојни 
отрови 

        
Течни бојни 
отрови  

     1                2                                  
3 

                   4                     5 

1. Маст, путер Со 
отстранување 
на 
површинскио
т слој кој 
треба да биде 
поголем од 
слојот на 
продирање. 
Со 
одстојување 
ако е 
извршена 
контаминациј
а со радио 
нуклиди со 
краток 
полупериод 
на распаѓање. 

Со 
отстранува
ње на 
површински
от слој со 
дебелина од 
2-3 см. 

Се уништуваат 
 

2.    Млеко  Се 
преработува 
во млеко во 
прав, во 

Се 
уништува  

Се уништува 



сирење, во 
маслац  

3.     Месо и 
сувомеснати  
Производи  

Се отстранува 
површинскио
т слој од 1 см. 
Останатиот 
дел добро се 
измива, а 
потоа се вари. 
 
Се 
отстрануваат 
коските 
бидејќи се 
носители на 
Сѕ 

 Со 
отстранување 
на површински 
слој со 
дебелина 2-3 
см. Останатиот 
дел добро се 
измива и 
термички се 
обработува. Кај 
сувомеснатите 
производи од 
слојот од 2-3 
см.треба да се 
одстрани 
веднаш после 
контаминација
та, а ако 
поминало 
повеќе од еден 
час сеуништува 

  1                          2                3                                             4                                  5               
4.  Сирење  Се 

отстранува 
површинскио
т слој  
Со 
одстојување  

Се 
преработува  
Со 
отстранува
ње на повр- 
шинскиот 
слој  

Се уништува 
  

5. Риба Со добро 
измивање со 
детергент и 
чиста вода се 
вадат 
изнутриците 
и добро се 
измива 
внатрешноста 

Се промива 
2-3 пати и се 
вари два 
часа, водата 
после 
првото 
вриење се 
фрла 

Помалите риби 
се уништуваат 
кај поголемите 
се отстрануваат 
крлуштите и 
површинскиот 
слој од 2-3 см се 
измива и 
потопува во 
вода 1,5-2 часа, 



а потоа се вари 
при што првата 
вода се фрла 

6.  Брашно Со 
отстојување 
ако 
радионуклид
ите се со 
краток век 
(полупериод 
на распаѓање) 
Со 
отстранување 
на 
амбалажата 
ако брашното 
е пакувано 
Со 
префрлање во 
друга чиста 
амбалажа 

Со 
проветрува
ње и 
термичка 
обработка, а 
ако се 
гасови од 
кијавци 
плускавича
ри се 
отстранува 
површински
от слој 

Се отстранува 
површинскиот 
слој дебелина 
од 5-6 см.а 
останатата 
количина се 
проветрува 

7. Леб(двопек) 
пакуван во 
поливинилски 
фолии 

Со бришење и 
отстранување 
на 
амбалажата 

Се 
проветрува 
и термички 
обработува 

Не се 
деконтаминира 
и се уништува 

8. Леб (двопек) не 
заштитен 

Во краен 
случај се 
отстранува 
горниот слој 
кај лебот, а 
двопекот се 
уништува 

Со 
проветрува
ње и терм. 
обработка 

Не се 
деконтаминира 
и се уништува 

9. Шеќер Со 
отстранување 
ако се 
радионуклид
ите со краток 
полупериод 
од распаѓање 

Со 
проветрува
ње 

Со 
отстранување 
на 
површинскиот  
слој со  
дебелина 5-6 см 

10. Зелка, салата, 
лук, кромид 

Со 
отстранување 

Со 
проветрува

Со 
отстранување 



на 
надворешнит
е листови и 
повеќе кратно 
измивање  

ње и 
повекратно 
испирање 

на 
надворешните 
листови, а 
потоа со 
термичка 
доработка(варе
ње) или 
промивање  
неколку пати со 
топла вода 

11.  Кромпир, 
морков, 
краставица, 
пиперка, 
патлиџан 

Со 
остранување 
на 
надворешнио
т (горен слој и 
со повеќе 
кратно 
измивање  

Со 
проветрува
ње и 
испирање 

Со 
отстранување 
на горниот слој, 
а потоа со 
термичка 
доработка 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

     Прилог број 7 
                                                
                                                 П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

на продукти од животинско потекло што се деконтаминираат 
 
                Н а ч и н     н а     д е к 

о н т а м и н а ц и ј а 
 

Ред
. 
бр. 

Продукти што 
се   
деконтаминира
ат 

                         
Радиолошка  

                          
Х е м и ска 
Пари на  
бојни 
отрови 

        
Течни бојни 
отрови  

     1                2                                                     4                     5 



3 
1. Маст, путер Со 

отстранувањ
е на 
површински
от слој 
поголем од 
длабочина 
на 
продирање и 
со 
отстранувањ
е  

Со 
отстранувањ
е на 
површински
от слој со 
дебелина од 
2-3 см. 

Начелно се 
уништуваат, 
бидејќи 
продираат 
длабоко и се 
разгра-дуваат 
во неа 

2.    Млеко  Се 
преработува 
во млеко во 
прав, во 
сирење, во 
маслац  

Се уништува  Се уништува 

3.     Сирење  Се 
отстранува 
површински
от слој  . 
 

Се 
преработува 
и отстра-
нува 
површински 
слој 

Се уништува    

4.  Риба Добро се 
измива со 
детергент и 
чиста вода, 
се вадат 
изнутриците 
и добро се 
измива 
внатрешност
а 

Се промива 
2-3 пати и се 
вари 2 ч. 
Водата 
после првото 
вриење се 
фрла 

Помалите риби 
се уништуваат 
кај пого-лемите 
се отстрануваат 
крлуштите и 
површи-нскиот 
слој од 2-3 см се 
измива и 
потопува во 
вода 1,5-2 часа, 
а потоа се вари 
при што првата 
вода се фрла 
 

5.  Месо  Повеќекратн
о испирање 

 Со 
отстранување 



и 
отстанување 
на слоеви од 
1 см.со 
варење, 
одвојување 
од коските 
бидејќи се 
истите 
носители на 
Сѕ 
исечување 
на парчиња 
дебелина 10 
см.и 
потопување 
во саламура 

на површински 
слој со 
дебелина 2-3 
см. Оста-натите 
количини 
добро се   
измиваат и 
терми-чки се 
обработуваат.    

6.  Сувомеснати 
производи 

Со 
отстранувањ
е на 
површински 
слој  

 Со 
отстранување 
на слој 2-3 см 
одма после 
контаминација
та, ако 
поминало 
повеќе од 1 ч. 
Се уништува 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                   Прилог број 8 
                                                             П  Р  Е  Г  Л  Е  Д                                             
на продукти од растително потекло што се деконтаминираат 
                               и         начин на деконтаминација 
 
 
 
 
Ред
. 
бр. 

Продукти од 
расти-телно  
потекло што 
се 
деконтамини
ра  

                         
Радиолошка  

                          
Х е м и ска 
Гасовити 
бот 

        
Течни бот  

     1                2                                  3                    4                     5 

1. Брашно - со 
одстојувањ
е ако се 

радионуклид
ите со краток 
век, со  
отстранување 
на 
амбалажата 
ако се 
пакувани, со 
префрлање во 
друга чиста 
амбалажа 

-со 
проветрува
ње и 
термичка 
обработка, а 
ако се 
гасови од 
кијавици и 
пликавци се 
отстранува  
површински
от слој 

- се 
отстранува 
површинскио
т слој 
дебелина 5-6 
см. А 
останатата 
количина е 
проветрува 
 

2.    Леб (двопек) 
пакован  
во 
поливинилски 
фолии 

- со бришење и 
отстранување на 
амбалажата 

- со 
проветрува
ње и 
термичка 
обработка 

Не се 
деконтамини
ра и се 
уништува 

3.     Леб (двопек) 
незашти- 
тен  

 - во краен случај 
се отстранува 
горниот  
слој кај лебот, а 

- со 
проветрува
ње и  тер- 
мичка 

Не се 
деконтамини
ра и се 
уништува 



двопекот се 
уништува 

обработка  

4. Шеќер Со отстојување ако 
се радионуклидите 
со краток век 

- со 
проветрување 

- со 
отстранување 
на  
површинскиот 
слој со  
дебелина 5-6 см. 

5. Зелка, салата, 
лук, кромид 

Со отстранување на 
надворешните  
листови и 
повеќекратно 
измивање  

Со 
проветрување 
и повеќе 
кратно 
испирање 

Со 
отстранување 
на 
надворешните  
листови, а потоа 
со термичка 
добратка 
(кување) или 
промовање 
неколку пати со 
топла вода 

6. Компир, морков, 
краставица, 
пиперка, 
патлиџан 

Со отстранување на 
надворешниот 
(горен) слој и 
повеќекратно 
измивање  

Со 
проветрување 
и испирање 

Со 
отстранување 
на горниоот 
слој, а потоа со 
термичка 
дообработка 

7. Овошје  Со отстранување на 
надворешниот 
(горниот) слој и 
повеќекрано 
измивање 

Со 
проветрување 
и испирање 

Со 
отстранување 
на горниот слој, 
а потоа со 
термичка 
дообработка 
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       ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 
                                         с о д р ж и н а : 
 
Ι. ПОТСЕТНИК за задачи и активности при употреба на  
           Планот за заштита од урнатини 
ΙΙ. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 
         1. Превентивни мерки за заштита и спасување од урнатини 
         2. Оперативни мрки за заштита и спасување од урнатини 
ΙΙΙ. ПРЕГЛЕД НА ПОДРАЧЈА ЗАГРОЗЕНИ ОД урнатини (карта) 
       -  подрачја подложни на рушење-уривање 
       -  собирни места за укажување помош на настардани од урнатини 
       -  собирни места за депонирање на матријал од урнатини  
       -  приоритети при расчистување   
ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД  УРНАТИНИ 
V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 

 
Прилог бр. 1  Работна карта-граници на Општината и на урбаните      
                             заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2  Постапка за начин на известување на население 
Прилог бр. 3  Упатство за воспоставување и одржување на ред   
Прилог бр. 4  Преглед на здравствени установи 
Прилог бр. 5  Процена за број на жители за евакуација 
Прилог бр. 6  Преглед на телефони и други податоци од лица 
                            органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
Прилог бр. 7  Скала на сеизмички интензитет - МЦС    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА З. и С. 
ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА З. и С. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. Општински штаб за заштита и спасување   
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита од урнатини;     
  - доколку размерот на опасностите од поплави се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита од урнатини; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 



- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 
- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред  во настраданите зони и 
Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување   
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на  плановите за ЗиС покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од  настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува  Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 

- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите од урнатини се од таков карактер 
што организираните сили на Општината не се во состојба да се носат 
со истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку 
Градоначалникот на Општината да се бара помош од Регионалниот, 
Републичкиот штаб или од соседните Општини за учество на нивни 
сили за заштита и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 



- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- за ефикасно и благовремено организирање, раководење, 
известување за опасностите и акциите за заштита и спасување, ги 
користи постојните мирновременски врски, средствата за јавно 
информирање и известување курирските врски на Штабот и на 
Општината и Градот во целина, а особено Центрите за управување со 
кризи во Општината и Градот;     
- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја; 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Началник на Општински штаб за заштита и спасување   
 

- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредба за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредба за упатување на единиците за ЗиС на местото 
на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Помошници на Началникот за мерките за кои се задолжени 
 

- во зависност од наредбата а согласно моментната состојба на 
теренот за потребите на силите за ЗиС врши организација за 
обезбедување на неопходни матријално-технички средства; 
- ја спроведуваат Наредбата за упатување на единиците за заштита и 
спасување  на местото на почетокот на нивното ангажирање; 
- непосредно соработува и им пружа помош на раководниот кадар на 
единиците за заштита и спасување со кои располага општината. 
- го организираат и го пратат воспоставувањето на врските со 
оделението за заштита и спасување и штабот; 
- го пратат движењето на единиците во правецот на дејствување, 
односно нејзиното ангажирање во отстранување на последиците и по 
потреба предлага дали е потребна помош од други единици; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на повредените и ги прати транспортот на повредените до собирните 
места односно до здравствените установи; 
- ја организира и следи состојбата во собирните места за прифаќање 
на евакуираните граѓани од подрачја каде настанале урнатините; 
- ги организира и спроведува Упатствата донесени од Општинскиот 
штаб; 
- изготвува информации за преземаните активности; 
- врши и други работи и задачи кои ги добива од командантот 
односно штабот за заштита и спасување.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΙΙ. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 
 
1. Превентивни мерки   
 
  Познато е дека во урбани средини, административни центри и 
важни региони изложени на можности за појава на земјотресни 
дејства неопходно е планирана и организирана заштита. Потребните 
мерки и активности пред појавата на земјотреси како перманентни 
задачи и обврски се: 
- Урбанистичко и регионално планирање, вклучувајќи ги и 
асеизмичкото проектирање и градење на објектите во соодветниот 
регион при што треба да се избегне густината и групирањето и 
станувањето, децентрализација на важни функции и планриања на 
алтернативни комуникации.  
- Во услови на планирана заштита посебно внимание треба да се 
обрне на комуникациите и тоа на комуникациите од сите аспекти: 
сообраќајници, телефонско-телеграфски и радио комуникации како 
и можноста за информираноста на населението.  
- Од посебен интерес да се истакне дека при проектирањето и 
планирањето да се води сметка за стратешки важните објекти како 
што се: болници, училишта, важни административни и други објекти, 
комуникациони центри и други за кои е потребен поголем степен на 
заштита.  
  Организираната заштита подразбира директно вклучување на 
сите структури како би се овозможило делување во случај на 
катастрофален земјотрес и настапување со однапред подготвени 
планови.             

Евакуација на населението, спасување на луѓето, гасење на 
пожари, расчистување на урнатини за комуницирање, давање на 
медицинска помош, поправка на мрежите од посебна важност -струја, 
вода, телефон и друго јавни работи и информации и други 
активности. 

Вградувањето на мерките за заштита и спасување во 
просторните и урбанистичките планови мора да во согласност со 
утврдените законски нирми и прописи. Во тој поглед при 
планриањето на просторот за развој на Градот, населбите и 



индустриските, сообраќајните, енергетските, ПТТ и сите др. дејности 
и објекти да се обезбеди почитување на барањата и потребите на 
одбраната и заштитата. 

Планирањето, проектирањето и изградбата на засолништа е 
една од значајните мерки за заштита на луѓето и материјалните 
добра од воени дејства преставува мошне сложена задача.  

Од сето ова може да се залучи дека спроведувањето на 
урбанистичко-техничките нормативи мора доследно да се 
применуваат а особено во централното градско подрачје. 
 

2. Оперативни мерки за заштита 
 

Од горе кажаното може да се заклучи дека Општината Карпош 
како најгусто изградено и населено подрачје е најизложено на големи 
ризици од уривање од евентуален катастрофален земјотрес. 

За таа цел потребно е итно расчистување на урнатините и 
спасување на загрозените граѓани. Затоа Општинскиот штаб ќе 
ангажира единици за спасување и расчистување од урнатини кои се 
опремени со материјално технички средства според пропишаната 
формација. 

Покрај овие сили и средства што се пропишани со формациите 
во системот за расчистување ќе бидат вклучени и тешката 
механизација од градежната оператива која во нашиот град ја има во 
доволна мера . 
 
 Приоритети при расчистување 
 

Бидејќи на подрачјето на Општината секојдневно се градат 
нови објекти, кои во основ трреба да се асеизмичко градени тешко е 
да се каже кои реони ќе бидат најзагрозени од урнатини и затоа не е 
можно однапред да се се утврдат приоритетите за расчистување. Во 
основа  приоритети ќе бидат во расчистување на урнатините и 
улиците, особено оние кон здравствените организации како и  
инасталациите на комуналната инфраструктура. 

По воспоставувањето на нормално комуницирање по 
сообраќајниците за непречено интервенирање на другите единици и 
служби тежиште на приоритетно интервенирање би требало да биде 
во најзагрозените делови на Градот каде се очекува и најголем број 
затрупани и загинати граѓани, а тоа се станбените зони во Општината 
Карпош, како и во поголемите населби. За таа цел ќе се превземат 
следните мерки: 



-За успешно спроведување на организирана прва медицинска 
помош во услови на вонредни состојби и други опасности во 
Општинскиот штаб се формираат специјализирани единици за прва 
медицинска помош со потребните материјално технички средства. 
Овие единици како и здравствените установи во Градот ќе бидат 
вклучени во давањето превентивна медицинска заштита како и 
поголеми оперативни зафати на настраданото население. Доколку 
има поголеми оштетувања на болничките простории за таа цел 
предвидени се медицински шатори за хирушки интервенции и 
слична здравствена заштита. 

-Идентификација и погребувањето на затрупани или загинати 
лица ќе го вршат единици за асанација кои имаат задача да ги 
откријат т.е. идентификуваат и соберат на едно место загинатите и 
организирано да се погребат. 

- При појава на евентуални пожари за нивно локализирање и 
гасење ќе се грижи ПП бригадата на Градот како и доброволните ПП 
друштва што се формирани по општините и поголемите работни 
организации. 

-За спроведувањето и организирањето на здравствената заштита а 
особено за хигиено-епидемилошката заштита во Градот надлежен е 
Здравствениот дом на Градот Скопје. 

Градската управа за внатрешни работи презема конркетни мерки 
за обезбедување на имотот од кражби и за регулирање на 
сообраќајот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΙΙΙ. ПРЕГЛЕД НА ПОДРАЧЈА ЗАГРОЗЕНИ ОД УРНАТИНИ 
(карта) 

        
а) Собирни места за прифаќање и укажување помош на 
настрадани 
 

Во зависност од елементарната несреќа, местоположбата на 
настанување, на несреќата, последиците од истата и потребите за 
давање на прва помош и неопходно згрижување на повредените се 
определуваат собирни места за прифаќање на повредени и тоа: 
 
1.Собирно место Спортски игралишта Влае (локација- населба Влае 
2, Спортско рекреативен центар Влае) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Влае 1‘‘,-’’Влае 2‘‘ 
 
2. Собирно место Партизан (локација-Спортска сала Партизан во 
Карпош 4) и дворно место на ООУ Петар Поп Арсов 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 4‘‘. 
 
3. Собирно место Базен Младост (локација – празниот простор околу 
Базен Младост, паркиг простор Спортска сала Борис Трајковски) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 3‘‘, УЗ’’Карпош 2‘‘, УЗ’’Карпош 1‘‘. 
 
4. Собирно место Братство (локација-Основно Училиште Братство во 
УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘)  
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 2‘‘, УЗ’’Нерези‘‘. 
 
5. Собирно место Алумина (локацоија -празниот простор карши 
Фабриката Алумина) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 1‘‘, УЗ’’Кузман Јосифовски-
Питу‘‘ и дел од УЗ’’Пецо Божиновски-Кочо‘‘.  
 



6. Собирно место Бардовци (локацоија –Фудбалското игралиште во 
село Бардовци) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од МЗ’’Бардовци‘‘. 
7. Собирно место Злокуќани (локација –Фудбалското игралиште во 
населбата Злокуќани) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од УЗ’’Злокуќани‘‘. 
 
На собирните места ќе бидат ангажирани, оделение за ПМП од 
Универзалната единица, екипи на Црвен крст а по потреба и 
оделение за ПМП од подрачните специјализирани единици. 
 
б)  Правци на движење                                                                   
 

Правците  на движење за транспорт  до собирните места и до 
најблиските здравствени установи ќе бидат во согласност со 
проодноста и близината на улиците по кои треба да се 
транспортираат повредените. 
 
в) Транспортни средства 
 

За транспортирање на повредените ќе се користат сите 
пртевозни средства на единиците за ЗиС, а по потреба ќе се бара 
помош од здравствените установи, додека за полесно повредемите ќе 
се бара превоз од ЈСП Скопје. 
 
г) собирни места за депонирање на  матријал од урнатини 
  

По добиените информации од Центарот за управување со 

кризи и Дирекција за заштита и спасување во кои реони има 

урнатини се проценува кои улици (правци) се приоритетни за нивно 

расчистување, за да полесно се изврши дислокација на материјалот 

од урнатините до местото за депонирање. Место за депонирање на 

материјалот од урнатините од реонот на Општина Карпош во прво 

време е празниот простор позади Скејт паркот на кејот на р.Вардар и 

дел во Депонија „Дрисла”.  



 
 
 

 
   

ΙΙΙ. ПРЕГЛЕД НА ПОДРАЧЈА ЗАГРОЗЕНИ ОД УРНАТИНИ 
 (карта) 

        
       -  подрачја подложни на рушење-уривање 
       -  собирни места за за укажување помош на настардани од   
           урнатини 
       -  собирни места за депонирање на матријал од урнатини  
       -  приоритети при расчистување   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΙV. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД УРНАТИНИ 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијална противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за ЗиС на Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
–Скопје; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерктие за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината, раководи Општискиот штаб за заштита и спасување 
во согласност со Потсетниците за употреба на плановите за 
заштита и спасување по соодветните мерки кои  се составен дел на 
овој документ. 

Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел - подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со 
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
 
 

Прилог бр. 1  Работна карта-граници на Општината и на урбаните      
                             заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2  Постапка за начин на известување на население 
Прилог бр. 3  Упатство за воспоставување и одржување на ред   
Прилог бр. 4  Преглед на здравствени установи 
Прилог бр. 5  Процена за број на жители за евакуација 
Прилог бр. 6  Преглед на телефони и други податоци од лица 
                            органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
Прилог бр. 7  Скала на сеизмички интензитет - МЦС    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Прилог број 2 
 

Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

Ι.Тревожење 
 

Знаците за тревожење (,,Службен весник на Република 
Македонија,, број 9/2007) преставуваат сигнали со кои се известува и 
тревожи населението преку инсталираните сирени од системот за 
тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  

 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 

Ред. 
бр. 

Л О К А Ц И Ј А вид З А Б Е Л Е Ш К А 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      



 
                                                                                                        Прилог број 3 
 

УПАТСТВО 
 за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 

За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезнедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врсктие и другите врски на органтие за внатрешни 
работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 

Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено 
при масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 



расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 

Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на 
Црвениот крст се грижат за спроведување на акциите и програмата 
за доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 

За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 

Во ава област особено е значајна координацијата на 
надлежните органи заради воспоставување соработка со 
производните, прометните и услужните претпријатија заради 
обезбедување на најнеопходните средства за живот, храна, облека, 
постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за ЗиС во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за ЗиС на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Прилог број 4 
 

Преглед  
на здравствени установи 

 
Ре
д 

бр. 

Здравствена 
установа 

Лекари Техни- 
чари 

Хигиени- 
чари 

Легла Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 

Инс. за 
белодробни 
заболувања 
кај децата 
Козле 

36 88 12 146  

2 
 

Градска 
општа 
болница 8-
Септемри 

/ / / 420  

3 
 

Жан Митрев 26 65 14 42  

4 
 

Аџибадем 
Систина 

24 72 2 27  

5 Неуромедик
а 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                     Прилог број 5 
         
                                                        ПРЕГЛЕД  

 на жители со приоритет за евкуација  
во Општина Карпош  

 
Ред. 
Бр. 

Место за 
евакуација 

на 
населението 

Вкупно за 
евакуација 

Деца 
со 

Мајки 
до 7 
год 

Деца 
7-14 
год 

Стар
и 

Лица 

Од каде се 
Евакуира 

1 2 3 4 5 6 7 
1  1671 656 534 481 УЗ Карпош 1 

 
2.  748 340 292 116 УЗ Карпош 2 

 
3.  1315 264 616 435 УЗ Карпош 3 

 
4.  2120 692 882 546 УЗ Карпош 4 

 
5.  1164 561 255 348 УЗ В. Тасевски 

 
6.  1432 662 256 514 УЗ Тафталиџе 1 

 
7.  1481 682 263 536 УЗ Тафталиџе 2 

 
8.  995 465 264 266 УЗ Нерези 

 
9.  1311 455 476 380 УЗ П.Б.Кочо 

 
10.  2140 833 861 446 УЗ К.Ј.Питу 

 
11.  1042 476 282 284 УЗ Влае 1 

 
12.  843 112 447 284 УЗ Влае 2  

 
13. 

 
 500 136 234 130 УЗ Злокуќани 

14. 
 

 437 76 186 175 МЗ Бардовци 

 ВКУПНО  17177 6410 5848 4941  



                                                                                             Прилог број 6  
ΙV. Телефонски броеви на органи, институции, поединци вклучени 

во активностите за заштита и спасуување 
 
 

Преглед  
на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 

 
Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 

  
 

  

 
 



 
 
 
 

                                                                                                       Прилог број 7 
 

Меркалиева скала на сеизмички интензитет 
   
Инте- 
нзитет 

Начин на опи- 
шување 

Е  ф  е  к  т  и 

Ι Неперцепиран Непочувсвуван. Регистриран само на сеизмограф 

ΙΙ Доста слаб Се чувствува само во горните катови, само од некои 
луѓе што не се во движење 

ΙΙΙ Слаб Се чувствува само во објектите. Вибрациите се како 
при премин на некои возила. 

ΙV Умерен  Обесените предмети се лулаат. Вибрациите се како при 
премин на потешки возила или тресење, нешто слично 
како кога некој предмет удира на ѕид. Парки-раните 
автомобили почнуваат да се клацкаат. Прозорците, 
вратите и керамичките предмети тропкаат. 

V Доволно силен  Се чувстува и надвор на отворено. Заспаните луѓе се 
будат. Неприцврстените предмети се поместуваат и 
превртуваат. Вратите се отвораат и затвораат. 
Прозорските капаци и сликите се лулаат. Механичките 
часовници се иклучуваат и вклучуваат или ја менуваат 
брзината на работењето. 

VΙ Силен Одењето станува тешко. Прозорците, керамичките и 
стаклените предмети се кршат. Книгите и сличните 
предмети паѓаат од полиците. Сликите паѓаат од 
ѕидовите. Мебелот се изместува или превртува. Се 
појавуваат пукнатини на слабите материјали и 
конструкциите од типот “Д”. Помалите ѕвона ѕвонат (во 
црквите, школите и тн.). 

VΙΙ Мошне силен  Се чувствува и од пешаците и од управувачите на 
автомобили. Покуќнината се крши. Материјалот од 
конструкциите тип   значително се оштетува. Во некои 
случаи настануваат пукнатини во малтерот на 
конструкциите од типот “С”. Слабите оџаци на 
покривите распукнуваат. Малтерот, слабите тули, 
каменот, ќерамидите, полиците паѓаат. Се бранува 
водата од барите и езерцата.  

VΙΙΙ Разурнувачки Управувањето со возилата станува тешко. Тешки 
оштететувања на контрукциите од типот    и некои 
оштетувања на оние од типот “С”. Парцијални уривања. 
Помали оштетувања на некои објекти од типот “В”. 
Кршење и исфрлување на гипсениот малтер. Оџаците, 



монументите, кулите и високите резервоари се рушат. 
Гранките од некои дрва се кршат. Промена на 
температурата и издашноста на изворите. Промена на 
нивото на водата во бунарите. Пукнатини на влажните 
почви или на стрмите падини. 
 
 

ΙΧ Јако разурну- 
вчки 

Општа паника. Конструкциите од типот “Д”   потполно 
се уриваат. Значителни оштетувања на конструкциите 
од типот “С”, а и чести рушења. Сериозни оштетувања и 
на конструкциите од типот “В”. Рамовските 
конструкции се искорнуваат од темелите или пак, се 
рушат. Носивите елементи на железобетонските 
конструкции добиваат пукнатини. Вкопаните цевки во 
почвата напукнуваат. Големи пукнатини на почвата . 
Во алувијалните терени избива вода, песок и тиње. 

Χ Екстремно 
Разурнувачки 

Голем број на ѕиданите и дрвените конструкции  се 
рушат. Челичните згради и мостови значитело се  
оштетуваат, некои и се рушат. Забележителни 
оштетувања на браните, бедемите и уставите. Огромни 
лизгања на земјиштето. Водаа се исфрла од 
заштитните бедеми, канлаи, реки и езера.  

ΧΙ Катастрофа Сите конструкции се рушат. Дури и голем број добро 
конструирани мостови се рушат или тешко оштетуваат. 
Само мал број згради останува неразрушен. 
Железничките пруги силно се деформираат. 
Подземните кабли и цевководи пукаат и се кршат. 

ΧΙΙ Голема 
катастрофа 

Големи промени во топографијата на теренот. 
Надземните и подземните текови на реките и потоците 
се менуваат на поовеќе начини. Настануваат водоскоци 
и водопади, а езерата се преградуваат или пукаат 
нивните бедеми. Реките ги менуваат своите корита.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   



                                                                     
 

ОПШТИНА КАРПОШ 
Совет на Општина Карпош 

 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОДРАЧЈЕ 

НА ОПШТИНА КАРПОШ 
 
 

 
 

 
 
 
 

Скопје 2018 година 
 



 
 
 

ПЛАН ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  
                                         с о д р ж и н а : 
 
Ι. ПОТСЕТНИК за употреба на планот за згрижување 
ΙΙ. ЗГРИЖУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  
 
а.  Организација на згрижување на настрадано население                                     
б.  Активности за спроведување на  згрижување на население 
        
       1. Собирни места за прифаќање на  населението кое подлежи   на    
згрижување,со правци на движење и  начинна превоз на населението. 
       2. Места за згрижување на населението кое подлежи на 
згрижување, со правци на движење и начин на превоз на населението 
 
ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА  
ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 

 
 
Прилог бр.1 Работна карта- граници на Општината  и на урбаните      
                            заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр.2 Евиденција на населението за згрижување  
Прилог бр.3 Наредба за  згрижување на населението  
Прилог бр.4 Постапка за начин на известување на население 
Прилог бр.5 Упатство за воспоставување и одржување на ред 
Прилог бр. 6 Преглед на телефони, адреси и други податоци од лица 
                          органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ι. ПОТСЕТНИЦИ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗиС 
ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗиС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Општински штаб за заштита и спасување   
 

Општинскиот штаб заради успешно реализурање овој план 
покрај другото ги врши и следните активности: 
- врши процена на заштита и спасување на луѓето и материјални 
добра; 
- ги утврдува мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра при опасност и настанување на природни 
непогоди; 
- ги утврдува собирните места за прифаќање на повредените граѓани; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- раководи си силите за заштита и спасување ангажирани во 
спроведувањето на соодветна мерка за заштита и спасување; 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита;     
  - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, Општинскиот штаб дава предлог до Градоначалникот на 
Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот штаб 
или соседните Општини за учество на нивни сили за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- воспоставува посебна соработка со државните органи и 
органицации, службите и претпријатијата чија дејност е непосредно е 
сврзана со задачите од заштита и засолнување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, 
Општинскиот штаб за ЗиС го исвестува Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 
- обезбедува услови за ефикасно и благовремено известување                            
за опасностите, и акциите за заштита и спасување, особено преку 
Центрите за управување со кризи во Општината и Градот; 
- донесува Упатсва за мрки, задачи, активност и носители за 
воспоставување и одржување на ред во настраданите зони и Упатство 
за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 



 
 

Командант на Општински штаб за заштита и спасување 
 

Командантот на Општинскиот штаб заради успешно 
реализурање на плановите за ЗиС покрај другото ги врши и следните 
активности: 
- раководи со штабот и преку него со акциите за заштита и спасување; 
- врши конкретна процена на состојбата од настанатата природна 
непогода која ја пртедлага на штабот; 
- предлага мерките за заштита и спасување на населението и 
матријалните добра од настанатата  природна непогода; 
- ја прати состојбата на теренот, прибира податоци, врши анализи и го 
известува Советот и Градоначалникот за преземени мерки и 
активности; 
- издава наредба за за упатување на единиците за ЗиС на местото на 
почетокот на нивното дејствување; 
- ги следи активностите на силите за заштита и спасување 
ангажирани во спроведувањето на соодветна мерка за заштита и 
спасување и ја оценува нивната успешност односно неуспешност; 
- соработува со Регионалниот, Градскиот и Републичкиот штаб за 
заштита и спасување и со штабовите за заштита и спасување на 
соседните општини 
- соработува со штабовите за заштита и спасување во трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби и со другите 
органи и организааци вклучени во мерката заштита и спасување;     
 - доколку размерот на опасностите се од таков карактер што 
организираните сили на Општината не се во состојба да се носат со 
истите, до Општинскиот штаб дава предлог, преку Градоначалникот 
на Општината да се бара помош од Регионалниот, Републичкиот 
штаб или од соседните Општини за учество на нивни сили за заштита 
и спасување на подрачјето на Општината Карпош; 
- соработува со државните органи и органицации, службите и 
претпријатијата чија дејност е непосредно е сврзана со задачите од 
заштита и спасување; 
- соработува со ораганизацијата на Црвениот крст на Општина 
Карпош; 
- за превземените мерки во текот на својата мобилност и работа, го 
исвестува Општинскиот штаб за ЗиС, Градначалникот и Советот на 
Општината при што за одредени поголеми и важни решенија во 
ангажирање на материјални средства бара и нивна согласност; 



- изготвува или донесува Упатсво за мрки, задачи, активност и 
носители за воспоставување и одржување на ред во настраданите 
зони и Упатство за  постапка на граѓаните во загрозените подрачја. 
- врши и други задачи и активности кои се во функција за успешно 
спроведување на мерките за заштита и спасување согласно 
состојбите  на теренот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Началник на Општински штаб за заштита и спасување 
 
- учествува во проценување на подготвеноста на силите за ЗиС за 
дејство во остранување на последиците од појавената опасност; 
- ги спроведува наредбите на Командантот и на Општинскиот штаб;    
- го организира воспоставувањето на врските со силите за ЗиС и 
штабот; 
- ја спроведува наредбата за проверка на попоплнетоста на Штабот и 
единицата со воени обврзници и матријално-технички средства;  
- по можност извршува кратка обука со единиците заради 
поефикасно користење на матријално-техничките средства; 
- ја спроведува наредбата за упатување на единиците за ЗиС на 
местото на почетокот на нивните зафати и нивно извршување; 
- во случај на настанување  на  проблеми во извршување на задачите 
на штабот или единиците се ангажира за нивни разрешување; 
- ја следи активноста на единиците за заштита и спасување и по 
потрба предлага нови мерки и задачи; 
- учествува во изготвување на информации за преземаните 
активности; 
- учествува во изготвувањето на наредби, одлуки и други акти; 
- соработува со началниците на шатабовите за заштита и спасување 
на Регионалниот, Републичкиот, Градскиот и Општинските штабови 
за заштита и спасување на соседните општини; 
- во отсатност на командантот  ги презема сите негови надлежности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙ. ЗГРИЖУВАЊЕ НА НАСТРАДАНО И ЗАГРОЗЕНО НАСЕЛЕНИЕ  
 

Планирањето на активностите за спроведување на згрижување 
на настрадано население опфаќа проценување на можните 
загрозувања на животот и здравјето на населението, утврдување на 
посебна  организација и постапка за спроведување на згрижувањето 
на настраданото и загрозено население. 

При утврдување на организацујата за спроведување на 
згрижувањето посебно се утврдуваат задачите на сите носители на 
оваа активност, објектите во ќе се врши згрижувањето на 
настраданото и загрозено население, нивниот вид и место положбата. 

Во спроведувањето на мерките и активностите околу 
згрижувањето на настраданото и загрозеното население во услови на 
природни непогоди и други несреќи значајно место и улога имаат 
органите и институциите во Републиката кои согласно нивните 
надлежности и делокруг на работа се вклучени во таа проблематика 
Министерствата за: здравство, труд и социјална политика, 
образование, локална самоуправа, како и Организацијата на 
црвениот крст, туристичките и угостителските претпријатија и други. 

Особено значајна улога во реализирањето на  оваа мерка за 
заштита има Министерството за внатрешни работи, односно 
Секретаријатот за внатрешни работи на Скопје кој ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и мир и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на природните непогоди и други поголеми несреќи, 
а особено се грижи за обезбедување на местата каде што е настаната 
непогодата. Особена улога во спроведување на овие задачи има 
Полициската станица Карпош. 

При природни непогоди во Градот и Општината Карпош 
настанува посебен режим на сообраќајот и затоа Полициската 
станица за безбедност на патниот сообраќај на Скопје своите 
активности ги прилагодуваат во давање приоритет на оние возила и 
правци на движење кои учествуваат во укажување на помош на 
загрозените и во одстранувањето на последиците.          

Во целиот тек на отстранувањето на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а особено Регионалниот центар за управување со кризи, при тоа, 
радио врските и другите врски на сите органи и организации се 
ставаат во функција на заштитата и спасувањето во вонредни 
состојби. 
Во регионалниот центар на Општината Карпош се формира 
регионален штаб како оперативно стручно тело на Центарот, кој 



раководи со активностите за превенција и справување со кризни 
ситуации. 

Заради континуирано и ефикасно извршување на 
горенаведените мерки и активности Регионалниот центар за Скопје 
работи 24 часа секој ден во неделата и е воспоставен единствен 
комуникациско-информативен систем со единствен број на повик –
јавување  (195) а Регионалниот Центар за Општина Карпош работи по 
8 часа само во работните денови. 

Преку Регионалниот центар за Градот Скопје а заради 
известување  на учесниците во системот на управување со кризи и на 
населението се организира известување и тревожење. Исто така 
Центарот врши  анализа и обработка на податоците и информациите 
и ги доставува до сите учесници во системот за управување со кризи. 

Во случај на природни непогоди и други несреќи одреден број 
на објекти ќе бидат уништени а населението ќе остане без 
најнеопходните услови за живот односно ќе дојде до евентуално 
пореметување во снабдувањето на населението со неопходните  
прехрамбени и други продукти. 

Во ваа област особено е значајна координацијата на 
надлежните органи заради воспоставување соработка со 
производните, прометните и услужните претпријатија заради 
обезбедување на најнеопходните средства за живот храна, облека, 
постелнина и др. 
 
 а. Организација на згрижување на настрадано и загрозено 
население 
 
 б. Активности за спроведување на згрижување настрадано и 
загрозено  на население 

 
Во зависност од природната непогода или друга несреќи 

местоположбата на настанување, последиците од истата и потребите 
за евакуација на населението  се определуваат 
1. Собирни места за прифаќање на згрижување на настрадано и 
загрозено население  .населението ,со правци на движење и  начин на 
превоз . 
2. Места за згрижување на згрижување на настрадано и загрозено 
население, со правци на движење и  начин на превоз на населението. 
   
 
 



1. Собирни места за прифаќање, правци на движење и     
    превоз на населението 
                              
 Собирни места 
 
1. Собирно место Спортски игралишта Влае (локација- населба Влае 
2, Спортско рекреативен центар Влае) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Влае 1‘‘,-’’Влае 2‘‘ 
 
2. Собирно место Партизан (локација-Спортска сала Партизан во 
Карпош 4) и во дворното место на ООУ Петар Поп Арсов 
Во овие собирни места ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 4‘‘. 
 
3. Собирно место Базен Младост (локација – празниот простор околу 
Базен Младост, паркинг простор Спортска сала Борис Трајковски) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Карпош 3‘‘, УЗ’’Карпош 2‘‘, УЗ’’Карпош 1‘‘. 
 
4. Собирно место Братство (локација-Основно Училиште Братство во 
УЗ ’’Тафталиџе 2‘‘)  
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 2‘‘, УЗ’’Нерези‘‘. 
 
5. Собирно место Алумина (локација -празниот простор карши 
Фабриката Алумина) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарна непогода од УЗ’’Тафталиџе 1‘‘, УЗ’’Кузман Јосифовски-
Питу‘‘ и дел од УЗ’’Пецо Божиновски-Кочо‘‘.  
 
6. Собирно место Бардовци (локација –Фудбалското игралиште во 
село Бардовци) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од МЗ’’Бардовци‘‘. 
 
7. Собирно место Злокуќани (локација –Фудбалското игралиште во 
населбата Злокуќани) 
Во ова собирно место ќе бидат прифаќани лицата настрадани од 
елементарни непогоди од УЗ’’Злокуќани‘‘. 
 



Правци на движење до собирни места  
 

Правците на движење за доаѓање и транспорт на повредените 
до собирните места ќе бидат во согласност со проодноста и близината 
на улиците по кои треба да се движат граѓаните. 

На собирните места ќе бидат ангажирани одделение за ПМП од 
Универзалната единица, екипи на Црвен крст, а по потреба и 
оделение за ПМП од подрачните специјализирани единици 
 
Транспортни средства                                                                                 
 

До собирните места за евакуација, за населението не се 
организира превоз, бидејќи истите не се одалечени повеќе од пет 
километри, освен за болните, мајки со деца до седум години и 
бремени жени, за кои ќе се обезбедат соодветни превозни средства за 
транспорт. 
                     
 (Доколку евакуацијата е делумна и краткотрајна со траење до 15 
дена, собирните места можат да послужат и како места за 
евакуацоја, односно населението да биде сместено во објектите и 
дворните места на собирните пунктови) 
 

Активностите и задачите повржани со евакуацијата на 
населението од подрачјето на Општината Карпош ќе се реализираат 
во соработка со  Подрачниот штаб за заштита и спасување-Карпош на 
Дирекцијата за ЗиС. Заради усогласеност на активностите во 
реализација на евакуацијата, места за евакуација на населението кое 
подлежи на евакуација, со правци на движење и начин на превоз на 
населението се преземани од планот на подрачниот штаб, кои се 
доставени на барање на Општината. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Места и капацитети за згрижување на настрадано и загрозено   
населението. 
        
 
 

Капацитети (канцеларии и др.простор) и број на вработени во 
средни - основни училишта и градинки во Општина Карпош 

 
Ред. 
бр. 

Основно 
училиште 

Број на 
простории 

Фискултур
на сала 

Дворна  
површина 

Број на 
ученици 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Аврам 

Писевски 
13 1 7760 м2 232  

2 Јан Амос 
Коменски 

31 1 24680 м2 658  

3 
 

Лазо Трповски 29 1 65511 м2 477  

4 Петар Поп 
Арсов 

28 1 10510 м2 714  

5 
 

Братство 24 1 10790 м2 583  

6 Вера 
Циривири 
Трена 

25 1 10082 м2 377  

7 Владо 
Тасевски 

31 1 4400 м2 1034  

8 Војдан 
Чернодрински 

21 1 6398 м2 556  

9 Димо Хаџи 
Димов 

41 1 19947 м2 780  

10 Христијан 
Тодоровски-
Карпош 

18 1 16141 м2 366  

 
                         
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Детски градинки 
 

Ред. 
Бр. 

Детска 
градинка 

Број на 
простории 

Број на 
креветчиња 

Број на 
деца 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 
1 Распеана 

младост 
10 187 187  

2 Орце 
Николов 

30 610 607  

3 
 

Мајски цвет 33 630 588  

4 
 

Пролет 33 566 566  

 
 

Средни училишта 
 

Ред. 
бр. 

Средно 
училиште 

Број на 
простории 

Фискултур
на сала 

Дворна  
површина 

Број на 
ученици 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ѓорѓи 

Димитров 
20 1 8000 м2 1264  

2 Лазар Танев 25 1 5558 м2 1110  
3 
 

Орце Николов 26 1 4200 м2 1157  

4 Никола Карев 36 1 19935 м2 1150  
5 
 

Здравко 
Цветковски 

64 2 11540 м2 1200  

 
 
 
Меѓународно средно училиште ,,Гимназија Нова” 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Преглед на хотели и други сместувачки капацитети 
 

Ред. 
бр. 

Назив на субјектот Број на легла Забелешка 

1 2 3 4 
1 Хотел Александар Палас 270  
2 Хотел Карпош 92  
3 Хотел Водно 49  
4 Хотел Мрамор 50  
5 Хотел Вергина 40  
    
    
    
    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               



МЕСТА ЗА ЕВАКУАЦИЈА  
 
локалитет Базен Младост 
- ќе се постават шатори на паркинг просторот и зелената површина 
околу базенот и салата (има вода, струја, ВЦ и можност за 
организирање на исхрана); 
 
локалитет Алумина 
- ќе се постават шатори во зелениот појас (паркот) спроти Фабриката 
Алумина во должина према Студентскиот дом Гоце Делчев (има вода, 
струја, ќе се обезбедат мобилни тоалети (ВЦ) и можност за 
организирање исхрана), 
 
локалитет Влае 
- ќе се постават шатори на Спортските терени Влае (има вода, струја 
ќе се обезбедат мобилни тоалети (ВЦ) можност за организирање 
исхрана) 
  
 
локалитет Бардовци  
- ќе се постават шатори на фудбалското игралиште во село Бардовци 
(има вода, струја, ќе се обезбедат мобилни тоалети (ВЦ) можност за 
организирање исхрана) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРАВЦИ НА ДВИЖЕЊЕ НА ЕВАКУИРАНОТО НАСЕЛЕНИЕ 
 

Од собирните пунктови населението што се евакуира ќе се 
движи по алтернативните слободни правци во зависност од 
настанатата елементарната непогода.   
       

 
Други активности во реализација на евакуација  

 
Во согласност со член 24 од Уредбата за спроведување на 

евакуацијата на населението (Сл.весник на Р.М.бр.109/05) во 
спроведувањето на евакуацијата се вклучуваат Министерствата на 
Владата на Р.М. секое според своите надлежности, како и Црвениот  
крст и други хуманитерни организации. 

По завршувањето на опасностите и отстранување на последиците 
предизвикани од природни непогоди и други несреќи, се преземаат 
мерки за организирано враќање на евакуираното население во 
постојното место на живеење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙΙ. АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ 
 

За успешна интервенција и одстранување на опасностите и 
последиците во случај на природни непогоди и други несреќи се 
ангажираат сите субјекти на подрачјето на Општината. 

Како посебно организирани сили кои се ангажираат на 
подрачјето на Општината се следните: 
- Територијалната противпожарна единица –Карпош; 
- Универзална единица за ЗиС на  Општина Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
Карпош; 
- Специјализирани единици на Дирекција за ЗиС –подрачна единица 
–Скопје; 
- Месни сили за ЗиС во јавни претпријатијата, установи и служби кои 
имаат обврска да ги формираат; 
- Центарот за управување со кризи-подрачни за Градот и Општината;     
- Претпријатија за снабдување; 
- Градежни и сообраќајно транспротни претпријатија; 
- Здравствени установи; 
- Организациите на Црвен крст и други невладини организации; 
 

Со спроведувањето на мерктие за заштита со кои се спречуваат, 
одстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се 
обезбедува заштита на луѓето и материјалните добра на подрачјето 
на Општината раководи Општискиот штаб за заштита и спасување во 
согласност со Потсетниците за употреба на плановите за заштита и 
спасување по соодветните мерки кои се составен дел на овој 
документ. 

Силите за заштита и спасување  на Општината се ангажираат 
согласно планот за заштита и спасување дел подготвеност, 
мобилизација и ангажирање на силите. 

Силите за заштита и спасување на Општината се опремуваат со  
опрема согалсно Одлуката на Владата на Р.М. за утврдување на личен 
и матријален состав. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΙV. ПРИЛОЗИ И ДОКУМЕНТИ КОН ПЛАНОТ 
 

 
Прилог бр. 1 Работна карта- граници на Општината  и на урбаните      
                            заедници, карактеристики и активности за мерката 
Прилог бр. 2 Евиденција на населението за згрижување  
Прилог бр. 3Постапка за начин на известување на население 
Прилог бр. 4 Упатство за воспоставување и одржување на ред 
Прилог бр. 5 Преглед на телефони, адреси и други податоци од лица 
                          органи, организации и институции вклучени во ЗиС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Прилог број 2 
 
 

                      ЕВИДЕНЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ 
 

Ред. 
Бр. 

Место за 
евакуација 

на 
населението 

Вкупно за 
евакуација 

Деца 
со 

Мајки 
до 7 
год 

Деца 
7-14 
год 

Стар
и 

Лица 

Од каде се 
Евакуира 

1 2 3 4 5 6 7 
1  1671 656 534 481 УЗ Карпош 1 

 

2.  748 340 292 116 УЗ Карпош 2 
 

3.  1315 264 616 435 УЗ Карпош 3 
 

4.  2120 692 882 546 УЗ Карпош 4 
 

5.  1164 561 255 348 УЗ В. Тасевски 
 

6.  1432 662 256 514 УЗ Тафталиџе 1 
 

7.  1481 682 263 536 УЗ Тафталиџе 2 
 

8.  995 465 264 266 УЗ Нерези 
 

9.  1311 455 476 380 УЗ П.Б.Кочо 
 

10.  2140 833 861 446 УЗ К.Ј.Питу 
 

11.  1042 476 282 284 УЗ Влае 1 
 

12.  843 112 447 284 УЗ Влае 2  
 

13. 
 

 500 136 234 130 УЗ Злокуќани 

14. 
 

 437 76 186 175 МЗ Бардовци 

 ВКУПНО  17177 6410 5848 4941  

 
 
 



                                                                                                         Прилог број3 
 

Постапка за начин на известување на население (тревожење) 
 
Ι. Тревожење 
ΙΙ. Постапка на граѓаните на даден знак за тревожење 
 

Ι.Тревожење 
 
Знаците за тревожење (’’Службен весник на Република Македонија‘‘ 
број 9/2007) преставуваат сигнали со кои се известува и тревожи 
населението преку инсталираните сирени од системот за тревожење. 
 
а. Знаци за тревожење 
 
Знаци за тревожење во Р. Македонија во случај на појава на опасност 
се: 

- знак за општа опасност 
- знак за престанок на опасноста 

 
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и 

опасности со вклучување на сирените од системот за тревожење со 
непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди. 

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на 
ризикот и опасноста со вклучување на сирените од системот за 
тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди. 

Тревожењето го врши Центарот за управување со кризи преку 
Регионалните центри за управување со кризи во Општината Карпош 
и Градот Скопје.  

 
 

С П И С О К 
на сирени лоцирани  во Општината Карпош – Скопје 

 
Ред. 
бр. 

Л О К А Ц И Ј А вид З А Б Е Л Е Ш К А 
 

1. 2. 3. 4. 
1. ОУ Јан Амос Коменски 

 
електрична  

                                      
 



                                                                                                           Прилог број 4 
 

УПАТСТВО 
за воспоставување и одржување на ред во настрадани зони 

 
Силите за заштита и спасување се ангажираат во настраданите 

зони од елементарни непогоди и други несреќи во зависност од 
дејствиеото, урнатини, пожари, експлозии и други несреќи, за 
отстранување на последиците, и спроведување на соодветни 
хуманитарни активности за заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра. 

За нивното непречено ангажирање во активностите и задачите, 
командата на единиците одредуваат определен број на припадници 
кои имаат за задача да одржуваат ред во настраданата зона. 

Овие припадници на себе носат видливи белези и имаат за цел 
да ја заштитат загрозената зона од непредвидени упади на 
надворешни лица кои би можеле да предизвикаат пожари, 
експлозии, кражби и слични дејства со кои би ги загрозиле животите 
на граѓаните и припадниците на силите за заштита и спасување, како 
и одстранување и спречување на граѓаните да упаднат во загрозената 
зона каде се врши интервенција од единиците за заштита и 
спасување. Во објектите, зградите и сл. на влезовите се поставува 
лице кое го контролира влегувањето, односно излегувањето. 

Градската управа за внатрешни работи ги спроведува 
потребните мерки на јавниот ред и безбедноста на загрозените 
подрачја за време на елементарни непогоди, а особено се грижи за 
заштита на имотот и обезнедување на местата каде што е настаната 
непогодата. 

При вонредните состојби во Градот настанува посебен режим 
на сообраќајот и органите за контрола и регулирање на сообраќајот 
своите активности ги прилагодуваат да дадат приоритет на оние 
возила и правци на движење кои учествуваат во укажување на 
помош на загрозените и во одстранувањето на последиците. Во 
целиот тек на одстранување на последиците се користат 
расположивите средства за врски особено телефонски и радио врски, 
а при тоа и радио врсктие и другите врски на органтие за внатрешни 
работи се ставаат во функција на заштитата и спасувањето од 
вонредни состојби. 
Во случај на повреди на луѓето од било кои причини особено при 
масовни несреќи здравствените установи во градот сите свои 



расположиви сили и средства ги насочуваат кон спасување на 
повредените настраданите лица. 
Заводот за трансфузија со крв како и организацијата на Црвениот 
крст се грижат за спроведување на акциите и програмата за 
доброволно дарување на крв во Заводот се создадени услови да се 
чуваат одредени количини на крв и крвна плазма кои се неопходни.  

При Заводот за здравствена заштита работи посебно одделение 
за хигиено-епидемиолошка заштита кое ги следи состојбите на 
Градот и Општината за опасноста од појава на заразни болести и 
епидемиолошки заболувања. 
За време на вонредните состојби населението се обезбедува и 
организирано со прехранбени и други потребни артикли. 
Снабдувањето на загрозените и настраданите делови од Градот ќе се 
извршува од онеи реони кои не се зафатени со воредната состојба или 
ако поголемо подрачје е зафатено, се очекува помош од соседните 
градови и корситење на стоковите резерви на Градот и Републиката. 
Во ава област особено е значајна координацијата на надлежните 
органи заради воспоставување соработка со производните, 
прометните и услужните претпријатија заради обезбедување на 
најнеопходните средства за живот, храна, облека, постелнина и др. 

Горе наведените мерки и активности за воспоставување и 
одржување ред се преземаат и на собирните места итврдени од 
Општинскиот штаб, за прифат на повредените граѓани. 

При воспоставување и одржување на ред во настрадани зони и 
изведувањето на акциите за заштитата и спасување припадниците за 
одржување на ред соработуваат со силите за З и С во претпријатијата, 
јавните установи и служби и со силите за З и С на урбаните заедници 
на чие подрачје се наоѓаат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Прилог бр.5 
 
 

 
 

Преглед  
на лица, органи, организации и институции вклучени во ЗиС 

 
Ред. 
Бр. 

Име Телефон Забелешка 

1 2 4 5 
1 
 

Градоначалник 
Стефан Богоев 

02 3055-901 + 

2 
 

Штаб за ЗиС 
Раде Мицковски 

071/261-233 + 

3 
 

ДЗС-Карпош 
Слободан Стојчевски 

     075/457600 + 

4 
 

РЦУК-Карпош 
Ристо Мојсов 

071/317-744 
3092-941 

+ 

5 
 

Полициска станица-Карпош 
Владо Симјановски 

071/287-180  

6 
 

Црвен Крст-Карпош 
Маре Кочовска 

070/226-136 + 

7 
 

Мин.за земјоделство 
Дејан Давидовски 

075/299-355 + 

8 
 

Командир на единица 
Петре Кузмановски 

072/270-645 + 

9 
 

ЈСП-Скопје  
Јосиф Соколовски 

075/464-858 
022640-821 

+ 

10 
 

ЈП-Водовод и канализација  
Борис Начков 

070/325-715  

11 
 

ЈП-Комунална хигиена 
Гоце Деловски 

070/226-149  

12 
 

ЈП-Улици и патишта 
Иван Ставрев 

070/226-001  

13 
 

ЈП-Паркови и зеленило 
Александар Антовски 

076/490-326 + 
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