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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),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 

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

9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

Сектор за поддршка на градоначалник, Одделение за заштита и спасување на 

граѓани и материјални добра за 2021 година 

 

 

 

 

 

 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на Сектор за 

поддршка на градоначалник, Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални 

добра за 2021 година, донесена на педесет и првата седница,   одржана на 28 декември 2020 

година. 

 

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

гласник на Општина Карпош“. 

 

 

Број: 11-8449/37            ГРАДОНАЧАЛНИК 

Датум: 29.12.2020 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје                              Стефан Богоев 
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Вовед 

 

Во денешно време заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра 

подразбира спроведување на едукативни активности и превземање на соодветни 

мерки и активности за оспособување на субјектите и граѓаните за заштита од 

природни непогоди и други несреќи кои го загрозуваат животот и здравјето на 

луѓето и предизвикуваат големи материјални штети.  

При определување на задачите за заштитата и спасувањето се тргнува од целосна 

различна природа на предизвиците и заканите со кои денес се соочуваме. Имено, 

актуелните ризици и опасности, по своја природа се непредвидливи, нивните 

појавни облици се тешко препознатливи, а последиците кои ги предизвикуваат се 

големи. Во градењето на капацитетите, механизмите и способноста да се одговори 

на современите ризици и опасности, основно внимание се посветува на следните 

елементи: 

 

-навремена идентификација и процена на веројатноста и интензитетот на 

потенцијалните ризици и опасности кои можат да ги загрозат граѓаните и 

материјалните добра; 

 

-нагласеност на превентивната функција и превземање мерки за подготвеност на 

институциите, заедниците и граѓаните, кои ќе се спроведуваат во високо 

координиран и организиран процес; 

 

-рационалност и ефикасност во искористување на ресурсите и капацитетите.  
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Врз основа на член 22, став 1, точка 10; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на 

Општина Карпош, на --------- седница, одржана на ---- декември 2020 година, донесе 

 

 

 ПРЕДЛОГ- ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош  

во областа на Сектор за поддршка на градоначалник, 

 Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра 

за 2021 година 

 
 

I. Развојни приоритети и цели 

 

Општина Карпош настојувајќи да одржи чекор за намалување на ризиците од 

несреќи, обезбедува услови за мирен и безбеден живот на своите граѓани. 

 

 

II. Проектни активности 

 

 

 

1.  

Опис на активности: Редовен сервис, одржување на противпожарни апарати и 

хидрантската мрежа  и набавка  на против пожарни 

апарати и црева за хидранти во Општината , урбаните и 

месните зедници, основните училишта и детските 

градинки.     

Стратешки насоки и цели: Безбедност на вработените, учениците децата во 

детските градинки од аспект на заштита од пожари 

Очекувани резултати: Перманентно одржување на апаратите и хидранската 

мрежа за квалитетно и успешно справувае во случај на 

појава на пожар. 

Целна група: Општината, урбаните и месните зедници, основните 

училишта и детските градинки.     

Предвидена финансиска 

рамка: 

 

350.000,00 денари 
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2.  

Опис на активности: Редовна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на 

шахти на подрачјето на општината, на објектите во 

сопственост на општината како и во основните училишта 

и детските градинки ,како и поставување на репеленти за 

змии 

Стратешки насоки и цели: Квалитетно живеење на граѓаните во безбедна и 

сигурна човековата околина. 

Очекувани резултати: Ефикасно уништување на штетни глодари и 

предизвикувачи на заразни болести и змии 

Целна група: Подрачјето на општината, на објектите во сопственост на 

општината како и во основните училишта и детските 

градинки 

Предвидена финансиска 

рамка: 

 

900.000,00 денари 

 

3.  

Опис на активности: Обука и организирање на вежбовни активности за 

припадниците на Просторната единица за заштита и 

спасување на Општина Карпош, заштита од поплави,ПП 

заштита,заштита од урнатини и прва медицинска помош. 

Стратешки насоки и цели: Подготвеност на Просторната единица за заштита и 

спасување за делување дадена ситуација 

Очекувани резултати: Успешно совладување на обуките и стекнување со 

одредени вештини од посетените курсеви и обуки 

Целна група: Просторна единица за заштита и спасување на Општина 

Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

 

200.000,00 денари 

 

 

 

4.  

Опис на активности: Набавување на опрема и средства за доопремување на 

Единицата за заштита и спасување заради квалитетно и 

ефикасно справување  со сите можни ризици и опасности; 

односно нови униформи за единицата и пумпи за црпење 

вода 

Стратешки насоки и цели: Подобра опременост на единицата за квалитетно и 

навремено справување со евентуални појави на 

природни непогоди. 

Очекувани резултати: Поефикасно справување со природни непогоди. 

Целна група: Објектите во сопственост на општината како и делување 
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на целата територија на општината. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

250.000,00 

 

5.  

Опис на активности: Одржување во исправна состојба на оџаците, 

димоводните уреди, системите за воздух, системите за 

воздушно и водено грееење, огништата-котли за парно 

греење во објектите на основните училишта и детските 

градинки во надлежност на општината. 

Стратешки насоки и цели: Безбедност на вработените, учениците децата во 

детските градинки од аспект на заштита од пожари 

Очекувани резултати: Постојано одржување оџаците, димоводните уреди, 

системите за воздух, системите за воздушно и водено 

грееење, огништата-котли за парно греење заради заштита 

од појава на пожар. 

Целна група: Објектите во сопственост на општината како и во 

основните училишта и детските градинки. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

 

300.000,00 денари 

 

 

6.  

Опис на активности: Во согласно со членот 21, став 3 и членот 51 став 1, 

алинеја 3 од Законот за пожарникарство, (,,Службен 

весник на РМ” бр.67/04), уредено е дека, Општините 

и Градот Скопје, односно општините во Градот 

Скопје, надлежни се да обезбедат простор и 

финансиски средства за тековна активност на 

доброволната противпожарна организација на својата 

територија како единствениот извор за нивно 

финансирање.  

Во Буџетот на Општината за 2020 година потребно е 

да се планираат финансиски средства за доброволни 

противпожарни организации кои што дејствуваат на 

подрачјето на Општина Карпош.  

Оваа активност ќе се реализира по пат на јавен повик. 

Изборот ќе се утврди од комисија формирана од 

страна на градоначалникот на Општина Карпош. 

Доброволните противпожарни друштва треба да 

доставт барање до општината со програми и 

активности за реализација за претходна година. 
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Стратешки насоки и цели: Помагање со финансиски средства на доброволни 

противпожарни организации за вклопување во 

системот на противпожарна заштита.  

Очекувани резултати: Спроведување на превентивни мерки кои ќе ја подигнат 

свеста на граѓаните од аспект на противпожарна заштита и 

учество во противпожарна заштита. 

Целна група: Доброволни противпожарни друштва 

Предвидена финансиска 

рамка: 

50.000,00 

    

 

 

Опис на активноста Процена на штети од 

природни непогоди и други 

несреки на движен и недвижен 

имот. 
Стратешки цели Навремено  проценка на 

штети  
Целна група 

 

 

Недвижен и подвижен имот 

на граѓани и институции ,како 

и имотот на општината 

Предвидени финансиски средства 350.000,00 

  

 

Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и спасување на 

граѓани и материјални добра при Секторот за поддршка на градоначалникот, во 

текот на 2021 година ќе реализира и повеќе други конкретни активности од кои 

треба да бидат споменати: 

- Редовно ажурирање на сите оперативни планови за заштита и спасување од 

природни непогоди и други несреќи; 

- Редовно годишно ажурирање на мерките за приправност; 

- Редовна изработка на известувања до граѓаните со насоки за однесување и 

превентивни мерки во летниот период од аспект на заштита од пожар; 

- Евентуално спроведување на активности што не можат однапрет да се предвидат, 

а што се од интерес за заштита на граѓаните и материјалните добра. 
 

 

Вкупно предвидени финансиски средства    2.400.000,00 денари 

7. 
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III. Финансирање 

 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 

2.400.000,00 ,денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. За 

активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават 

во текот на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од 

Буџетот на Општина Карпош. 

 

IV. Завршни одредби 

Сектор за поддршка на градоначалник, Одделение за заштита и спасување на граѓани и 

материјални добра со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички 

план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на 

реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето 

на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на 

Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка 

со Секретарот и Градоначалникот. 

  

 

Забелешка:                                                                                                  

                                                                                                               

  Во точка број 2 се додава “поставување на репелент за змии“                                                                                                           
                  

 

 

Број: 09-8209/41                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Датум: 28.12.2019 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје                                                                                 Наташа Пеливанова  

 

 

 

 
 

       

 


