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Подготвеност  

на силите за заштита и спасување 

во Општина Велес 

 

I.1.В о в е д 

 

Во овој дел на планот за заштита и спасување ќе се опфатат преземањето на 
организациски, безбедносни, стручни и други мерки и активности заради зголемување 
на подготвеноста и готовноста на силите за заштита и спасување на Општина Велес 
за извршување на задачи во заштитата и спасувањето. 

Активностите за зголемување на подготвеноста и готовноста на силите за 
заштита и спасување во Општина Велес ќе се спроведуваат во услови кога постои 
потенцијална опасност за настанување на природни непогоди или други несреќи на 
подрачјето на општината.Мерките и активностите за зголемување на подготвеноста и  
готовноста на силите за заштита и спасување ќе се спроведуваат на целата територи- 
ја на општината или на нејзин дел. 

Одлука за зголемување на готовноста и подготвеноста и за мобилизацијата на 
просторните сили за заштита и спасување донесува Советот на Општина Велес. 

 

I.2. Подготовкиза подготвеност на силите за заштита 

      и спасување во Општина Велес 

 

Во рамките на подготовките за подготвеност на силите за заштита и спасување 
во Општина Велесќе се спроведат организациски,стручни и безбедносни мерки. 

 

I.2.1.Организациски мерки  

 

Со цел да се создадат поребните услови за спроведување на заштитата и 
спасувањето од природни непогоди и други несреќи кои произлегуваат од процената 
на загрозенот и за зголемување на подготвеноста на силите за заштита и спасување 
во Општина Велес  ќе се преземат следните организациски мерки: 

-формирање и пополнување на општинските сили за заштита и спасување, во 
согласност со процената на загрозеност.Одлука за формирање на силите за заштита и 
спасување ќе донесе Советот на Општина Велес; 

-пополнување на оштинските сили за заштита и спасување со персонал според 
личниот и материјален состав.Пополнувањето ќе го изврши одговорното лице во 
општината; 

-опремување на силите за заштита и спасување со материјално-технички 
средства согласно личниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување. 
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Пополнувањето ќе се изврши според посебна програма вградена во буџетот на 
општината,а ќе го реализираат службите на градоначалникот; 

-мобилизациските собиралишта на силите за заштита и спасување во Општина 
Велес ќе ги определи градоначалникот на општината.Потребите за уредување на 
мобилизациските собиралишта на предлог на секторот за урбанизам ќе ги утврди 
градоначалникот на општината,а уредувањето ќе се планира со посебна програма 
инкорпорирана во буџетот на општината; 

-со цел да се овозможи навремено и ефикасно ангажирање на силите за 
заштита и спасување во Општина Велес,во делот за мобилизацијата ќе се уреди 
начинот на повикувањето на припадниците на СЗС (курирски систем), ќе се определат 
куририте кои ќе вршат повикување и ќе се обезбедат потребната опрема и средства за 
нивна работа.Градоначалникот на општината и одговорното лице ќе ги запознаат 
куририте со нивните обврски во мобилизацијата и ќе обезбедат редовно увежбување 
за извршување на мобилизацијата. 

 

 I.2.2.Стручни мерки 

 

 Во рамките на стручните мерки  за подготовка на подготвеноста на силите за 
заштита и спасување во Општина Велес ќе се преземат следните активности: 

 -ќе се изработи мобилизациски план за општинските сили за заштита и 
спасување. Оваа активност ќе ја извршат градоначалникот и одговорното лице;  

 -ќе се изготви план (годишен и развоен) за спроведување на обука, вежби, 
курсеви и смотри на силите за заштита и спасување на Општина Велес,кој ќе се 
вгради во буџетот на општината; 

 -од вработените во Општина Велес ќе се определат лица кои според 
работното место ќе бидат ангажирани во спроведувањето на подготвеноста на силите 
за заштита и спасување на Општина Велес и во заштитата и спасувањето;  

 -редовно ќе се запознаваат припадниците на силите за заштита и спасување 
во Општина Велес со обврските при мобилизацијата (начинот на доаѓањето до 
мобилизациските места - собиралишта, локациите на мобилизациските места-
собиралишта и начинот на уредувњето на мобилизациските места-собиралишта). 

 

 I.2.3.Безбедносни мерки 

 

 За да се создадат оптимални услови за спроведување на активности за 
подготвеност на силите за заштита и спасување на Општина Велес, ќе се преземат 
следните мерки: 

 -во согласност со закон ќе се класифицираат пишаните материјали на кои ќе 
се применуваат мерките за заштита и безбедност на класифицирани информации. 
Оваа активност ќе ја спроведе секторот за правни и кадровски работи; 
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 -ќе се склучи договор со министерството за внатрешни работи-СВР Велес  за 
обезбедување на мобилизациските собиралишта, сообраќајниците по кои ќе се движат 
силита за заштита и спасување, загрозените места и местата каде се извршуваат 
активностите за заштита и спасување.Активноста ќе ја спроведе градоначалникот и 
секторот за правни и кадровски работи; 

 -од учесниците во заштитата и спасувањето ќе се утврдат прироритетните 
корисници на фиксните и мобилните телефонски врски. 

  

 I.3.Начин на спроведување на подготвеност на силите за 

      заштита и спасување во Општина Велес 

 

 Мерките и активностите за зголемување на подготвеноста и готовноста на 
силите за заштита и спасување ќе се спроведуваат од моментот на добивањето на 
наредбата за нивно спроведување, па сè до повлекувањето на наредбата или 
завршувањето на активностите. 

 Одлука за зголемување на подготвеноста донесува Советот на Општина 
Велес. 

 На основа на одлуката за зголемување на подготвеноста,градоначалникот на 
општината издава наредба во која детално ќе ги определи активностите, 
извршителите, роковите за извршување и други задачи. 

 Во спроведувањето на подготвеноста на силите за заштита и спасување во 
Општина Велес ќе се опфатат организациски и стручни мерки. 

  

 I.3.1.Организациски мерки 

 

 Во рамките на организациските мерки ќе се спроведуваат следните 
активности: 

 -проверка и ажурирање на пополнетоста, опременоста, обученоста и 
готовноста на силите за заштита и спасување; 

 -проверка на состојбата и функционалноста на материјално-техничките 
средства и опремата на општинските сили за заштита и спасување; 

 -активирање на вработените во општината на кои им се определени обврски 
во заштитата и спасувањето согласно планот за заштита и спасување,а особено во 
спроведувањето на подготвеноста; 

 -активирање и подготовка на СЗС во општината за извршување на мобилиза- 
цијата и отпочнување со спроведувањето на подготвеноста на силите за заштита и 
спасување,односно ангажирање во заштитата и спасувањето. 
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 I.3.2.Стручни мерки 

 

 Во рамките на стручните мерки ќе се спроведуваат следните активности: 

 -ажурирање и проверка на мобилизациските планови на силите за заштита и 
спасување на Општина Велес; 

 -утврдување на извршители на активностите, рокови за извршување и 
потребни средства за извршување на мобилизацијата според степените на 
загрозеност; 

 -проверка на курирскиот систем за извршување на мобилизацијата за силите 
за заштита и спасување на Општина Велес; 

 -активирање на соодветни тимови и единици во однос на степенот на 
загрозеност. 

 

 I.3.3.Степени на загрозенот 

 

 Активностите за подготвеност на силите за заштита и спасување во Општина 
Велес ќе се остваруваат во три степени на загрозенот и тоа: прв степен на 
загрозеност, втор степен на загрозеност и трет степен на загрозеност. 

 

ПРЕГЛЕД  

на активностите за спроведување на подготвеноста и начинот  

на нивно спроведување според степените на загрозеност 

 

Содржина на активноста (мерката) 
Извршители Рок 

(почеток) внатрешни надворешни 

Прв степен на загрозеност 

Ажурирањето на документите од планот за 
затита и спасување на Општина Велес, ќе се 
врши според следниот редослед: 

-ажурирање на документите за подготвеноста 
на силите за заштита и спасување на Општина 
Велес; 

-ажурирање и проверка на мобилизацискиот 
план на силите за заштита и спасување на 
Општина Велес; 

-ажурирање и проверка на плановите по 
мерките за заштита и спасување. 

-градоначалникот 

-определеното       
лице; 

-одделението за 
финансии; 

-секторот за 
урбанизам и 
екологија; 

-секторот за 
правни работи 

Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

предвидени 
да 
учествуваат 
во заштитата 
и 
спасувањето 

Веднаш по 
добивањето 
на одлуката 

-наредбата 
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Проверка на курирскиот ситем за извршување 
на мобилизацијата за силите за заштита и 
спасување на Општина Велес. 

-градоначалникот 

-определеното       
лице; 

куририте 
Еден час по 
добивањето 
на одлуката 

Прекинување на годишните одмори на 
одговорните-вработените во општината (на кои 
им се определени обврски во заштитата и 
спасувањето согласно планот за заштита и 
спасување,а особено во спроведувањето на 
подготвеноста).  

-градоначалникот 

-секторот за 
правни и 
кадровски работи 

 
Два часа по 
добивањето 
на одлуката 

Активирање на вработените во општината на 
кои им се определени обврски во заштитата и 
спасувањето согласно планот за заштита и 
спасување, а особено во спроведувањето на 
подготвеноста. 

-градоначалникот 

-кабинетот на 
градоначалникот 

-одговорното 
лице 

 
Еден час по 
добиеното 

известување 

Воведување на постојано дежурство од 
вработените во Општина Велес, на кои им се 
определени обврски во заштитата и 
спасувањето согласно планот за заштита и 
спасување,а особено во спроведувањето на 
подготвеноста. 

-кабинетот на 
градоначалникот 

-одговорното 
лице 

 
Два часа по 
добиената 
одлука 

Барање за прекинување на годишните одмори  
на лицата распоредени во општинските сили за 
заштита и спасување и во екипите и тимовите 
на надлежните државни органи и здруженија на 
граѓаните,како и на давателите на материјално 
техничките средатва и друга опрема 

-кабинетот на 
градоначалникот 

-одговорното 
лице 

 
Два часа по 
добиената 
одлука 

Спроведување на мерки за безбедност 

-на мобилизациските собиралишта; 

-на објектите за заштита и спасување 
(засолништа,брани-насипи,објекти за водо-
снабдување, објекти за РХБ заштита и други; 

-на пишаните материјали. 

-кабинетот на 
градоначалникот 

-одговорното 
лице 

-МВР-СВР 

-определени 
лица во 
урбаните 
заедници 

-службите за 
обезбедување 
во правните 
лица 

Веднаш по 
добиената 
наредба 

Ограничување на движењето на лицата 
распоредени во општинските единици за 
заштита и спасување и давателите на 
материјално техничките средства и опрема. 

-градоначалникот 

-кабинет на 
градоначалникот 

припадниците 

на ОЕЗС 

Веднаш по 
добиентото 

известување 

    

Втор степен на загрозеност 

Проверка на подготвеноста на општинскиот 
штаб за заштита и спасување и на  единици за 
заштита и спасување на Општина Велес; 

-пополнетост со припадници според личниот  

-одговорното 
лице 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС 

 

Два часа по 
добиената 
одлука 
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состав; 

-пополнетост со материјално-технички средст-
ва и опрема според материјалниот состав; 

-проверка на состојбата и функционалноста на 
материјално-техничките средства и опремата 
на општинските сили за заштита и спасување; 

-проверка на обезбеденоста со средства за 
работа на силите за заштита и спасување, 
според склучените договори; 

-проверка на обученоста на припадниците на 
силите за заштита и спасување. 

-одделение за 
финансии 

-референт по 
материјално 
работење 

 

Активирање-мобилизација на силите за 
заштита и спасување во Општина Велес. 

-градоначалникот 

-одговорното 
лице 

-куририте 
Веднаш по 
добиената 
одлука 

Постигнување на целосна готовност на силите 
за заштита и спасување во Општина Велес: 

-целосно пополнување со персонал според 
личниот состав; 

-пополнување со материјално технички 
средства и опрема според материјалниот 
состав;  

-обезбедување на потребните средства за 
работа. 

-одговорното 
лице 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одделение за 
финансии 

-референт по 
материјално 
работење 

 

-ДЗС-ПОЗС 

-давателите на 
МТС и опрема 

Три часа по 
дадената 
наредба 

Активирање-мобилизација на екипите и 
тимовите на здруженијата на граѓани кои се 
предвидени да учествуваат во заштитата и 
спасувањето од природни непогоди и други 
несреќи.Доставување на известување-барање. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-сектор за правни 
работи 

-одговорните 
лица во 
здуженијата на 
граѓаните 

Веднаш по 
добиеното 
известување 

(барање) 

Проверка на подготвеноста и готовноста на 
сите субјекти (учесниците) за спроведување на 
мерките за заштита и спасување  

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

Одговорните 
лица во 
субјектите 

(уесниците) 

Два часа по 
добиеното 

известување 

Активирање-мобилизација на ТД,ЈП,установи и 
служби во општината,кои се предвидени да 
учествуваат во заштитата и спасувањето. -ОШЗС 

Одговорните 
лица во 
субјектите 

(уесниците) 

Веднаш по 
добиеното 
известување 

(барање) 

Уредување на објектите за заштита и нивно 
деоведување до состојба на употреба. 

-засолништа; 

-насипи и брани; 

-објекти за водоснабдување;  

-ОШЗС 

-одговорното 
лице 

-одделението за 
урбанизам 

-Одговорните 
лица во 
субјектите 

(уесниците) 

-претседатели 

Веднаш по 
добиената 
наредба 
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-станици за деконтаминација и други. -одделение за 
финансии 

-одделение за 
засолнување 

на УЗ и МЗ 

-определените 
лица за 
заштитните 
објекти 

Спроведување на евакуација и дисперзија на: 

-луѓе од загрозените подрачја; 

-животни од загрозените подрачја; 

-производи од животинско и растително 
потекло од загрозените подрачја;  

-стоковите фондови (залихи и резерви) од 
загрозените подрачја. 

-ОШЗС 

-силите за 
заштита и 
спасување 

-претседатели 
на УЗ и МЗ 

-одговорни 
лица во 
надлежните 
државни 
органи 

-органот на 
управување во 
правните лица 

Веднаш по 
добиената 
наредба 

 

    

Трет степен на загрозеност 

Извршување на општа мобилизација на сите 
сили и средства за заштита и спасување во 
општината Велес и тоа: 

-на граѓаните и нивниот подвижен и недвижен 
имот,кој што е планиран или може да се 
употреби во заштитата и спасувањето од 
очекуваната опасност; 

-на трговските друштва кои располагаат со 
сили и средства кои се планирани или може да 
се употребат во заштитата и спасувањето од 
очекуваната опасност; 

-на здруженијата на граѓаните кои располагаат 
со сили и средства кои се планирани или може 
да се употребат во заштитата и спасувањето 
од очекуваната опасност; и 

-на останатите правни лица (субјекти) кои 
располагаат со сили и средства кои се 
планирани или може да се употребат во 
заштитата и спасувањето од очекуваната 
опасност. 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-сектор за 
правни работи 

-претседатели 
на УЗ и МЗ 

-одговорни 
лица во 
надлежните 
државни органи 

-органот на 
управување во 
правните лица 

-одговорните 
лица во 
здруженијата 
на граѓаните 

Веднаш по 
добиената 
наредба 

 

Преминување-приспособување на сите  акти-
вирани - мобилизирани  субјекти на  работа 
според планот за заштита и спасување, 
односно потребите за заштита и спасување од 
очекуваната или настанатата опасност. 

-вработение во 
општината 

-ОСЗС 

-претседатели 
на УЗ и МЗ 

-одговорни 
лица во 
надлежните 
државни органи 

-органот на 
управување во 
правните лица 

Пет часа по 
добиената 
наредба 
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-одговорните 
лица во 
здруженијата 
на граѓани 

Ограничување на движењето на населението 
во загрозеното подрачје. 

-издавање на наредба;  

-објавување на наредбата и информирање на 
населението. 

-Совет на 
општината 

-градоначалник 

-кабинет на 
градоначалникот 

-МВР-СВР 

-електронски 
медиуми 

-ЦУК-РЦУК 

Веднаш по 
објавената 
наредба 

 

Објаснување на скратениците: 

 

-ОШЗС- Општински штаб за заштита и спасување 

-ОСЗС - Општински сили за заштита и спасување 

-УЗ-МЗ-  Урбани заедници - Месни заедници 

-МВР-СВР- Министерство за внатрешни работи - Сектор за внатрешни работи-Велес 

-ДЗС-ПОЗС- Дирекција за заштита и спасување - Подрачно одделени за заштита и спасување 

-ЦУК-РЦУК- Центар за управување со кризи - Регонален центар за управување со кризи-Велес 

 МТС- Материјално технички средства 

-ТД-  Трговски друштва 

-ЈП-   Јавни претпријатија 

 

 

 I.3.4.Учесници 

 

 Во спроведувањето-извршувањето на активностите за подготвеност на 
силите за заштита и спасување ќе учествуваат: 

 

-Совет на Општина Велес; 

-вработени во општината-определени со планот; 

-претседателите и советите на  урбаните и месните заедници и населението;  

-органите на управување,вработените и силите за заштита и спасување во  

правните лица,определени со овој план; 

-одговорните лица и екипите и тимовите на здруженијата на граѓаните; 

-МВР-СВР-министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи  

Велес; 
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-ДЗС-ПОЗС-дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и  

спасување Велес; 

-ЦУК-РЦУК-центар за управување со кризи-регонален центар за управување со кризи   

Велес; 

-ТВ Здравкин и ТВ Канал 21,Радио 5 ФМ и националните електронски медиуми. 

 

I.3.5.Прилози: 

-прилог-1  Список-преглед на вработение во општината кои се определени да  

учествуваат во заштитата и спасувањето од природни непогоди и  

други несреќи; 

-прилог-2   Преглед на учесниците (правни лица и здруженија на граѓани) во  

заштитата и спасувањето, определени со овој план; 

-прилог-3   Наредба за прекинување на годишните одмори; 

-прилог-4   Барање-известување за прекинување на годишните одмори; 

-прилог-5   Барање-известување за активирање-мобилизација на силите за  

заштита и спасување на учесниците; 

-прилог-6   Преглед на карта на градот,преглед на мобилизациските  

собиралишта на просторните сили за заштита и спасување на  

Општина Велес. 
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Прилог-2 

Содржина: 

 

 страна 2 – локална самоуправа 

 страна 2 – општински јавни претпријатија,установи и служби 

страна 3 – општински училишта (основни и средни) 

страна 4 – Високообразовни установи 

страна 5 – Подрачни органи на државната управа 

страна 6 – Државни претрпијатија,установи и служби 

страна 7 – Правосудни органи 

страна 7 – Финансиски установи и банки 

страна 8 – Трговски друштва 

страна 11 – Здравствени установи (болници,амбуланти и др.) 

страна 12 – Градежни претпријатија 

страна 13 – Транспортни превозни 

страна 13 – Хотелско-угостителски претпријатија 

страна 14 – Планинарски домови и други сместувачки капацитети 

страна 14 – Културни установи 

страна 15 – Здруженија на граѓани 

страна 15 – Останати 
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П р е г л е д 

на одговорните лица на правните субјекти во Општина Велес 

 

П р а в е н   с у б ј е к т О д г о в о р н и   л и ц а 

Н а з и в А д р е с а телефон Функција Име и презиме Адреса на домот 
Општи податоци 

Електронска адреса мобилен 

Л о к а л н а  с а м о у п р а в а 

Општина Велес 
Панко 

Брашнар 1 

232-406 

Ф л103 

градоначалник Ул. „Луј Пастер” бр. 69, 
1400 Велес 

Ул. „Луј Пастер” бр. 
69, 1400 Велес  

ace.kocevski@veles.gov.mk 070 315 301 

претседател на 
совет 

Ул. „Јорадн Хаџи 
Константинов -  Џинот”  
бр. 79, 1400 Велес 

Ул. „Јордан Хаџи 
Константинов -  
Џинот”  бр. 79 

kiril.gajdov@veles.gov.mk 070 375 869 

одговорно лице Зоран Јаневски  Архиепископ 
Михаил бр.5 

zoran.janevski@veles.gov.mk  076/ 376-040 

О п ш т и н с к и  ј а в н и   п р е т п р и ј а т и ј а ,у с т а н о в и   и   с л у ж б и 

ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС ВАРДАРСКА 
БР.18 

043 

231-011 

Директор Антон Јовиќ Благој Ѓорев jovictoni@yahoo.com 076/368-701 

Заменик  Васил Николов Благој Ѓорев vasil.nikolov@derven.mk 071/315-520 

одговорно лице Аександар Јамалов Трајко Митев 2 aleksandarjamalov@gmail.co
m 076/202-730 

Јавно Претпријатие за 
водостопанство ЛИСИЧЕ 

Ул. Вардарска 
ББ, 

Велес 

220447 Директор/ 
раководител Дејан Арсовски 

Ул. 8 Септември, 

Бр. 65/2-7, Велес 
dejanarsovski82@gmail.com 078 416 115 

   Заменик ( или Нема    

mailto:jovictoni@yahoo.com
mailto:vasil.nikolov@derven.mk
mailto:aleksandarjamalov@gmail.com
mailto:aleksandarjamalov@gmail.com
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секретар) 

   одговорно лице Милчо Цветковски Ул. Бане Андреев  
Ронката 8/52 

mikicvetkovski34@yahoo.c
om 076  241 790 

Локална установа 
Народен музеј 

8-ми септември 

Бр.22 

043232 
434 

Директор/ 
раководител Марин Клифов 

Лазо Трпковски  

Бр.76 
klifovmarin@yahoo.com 076 279 272 

Заменик ( или 
секретар)     

одговорно лице Димитар Гаврилов Петар Михов бр.1  075 298 957 

     

     

ОЈУДГ„ДИМЧЕ МИРЧЕВ“-
Велес 

Тодор Христов 
Офицерчето  1 043231226 

Директор/ 
раководител Маја  Велиновска 

„11-ти  Октомври“ 

Бр.26-1/2 
velinovskamaja@gmail.com 075 454 783 

Заменик ( или 
секретар) Ацо Петрушевски Партение Зографски 

бр.53 
acepravnik@gmail.com 075 472 516 

одговорно лице Ацо Петрушевски Партение Зографски 
бр.53 acepravnik@gmail.com 075 472 516 
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Општински училишта   (средни и основни) 

ОСУ ,,Јовче Теличков” - 
Велес Кукушка бр.37 078/458-654 

Директор/ 
раководител Оливера Коцевска Кукушка бр.37 olivera_kocevska@yahoo.com 076 359 060 

Заменик ( или 
секретар) Драган Спирковски Кукушка бр.37 spirkovskidragan@yahoo.com 072 531 171 

одговорно лице Дене Јакимовски Кукушка бр.37 / 075 294 015 

         

ССОУ,,Димитрија 
Чуповски,,Велес 

Благој Ѓорев бр 
40 

043/619-
631 

Директор Маја Хеско Никола Оровчанец 
бр 13 

dimitrijacupovski_ve@yahoo.co
m 076 241 747 

секретар Александра Ѓуровска Славе Петков 1 sandragjurovska@gmail.com 075 224 085 

одговорно лице Маја Хеско Никола Оровчанец 
бр 13 heskomaja@gmail.com 076 241 747 

         

ССОУ Коле Неделковски Андон Шурков 
4-А 

043/                 
231-446 

директор Боро Ристовски Белградска 49   076/222-218           

одговорно лице Бранко Ордевски  Киро Чучук 19 231-446  071/213-986 

одговорно лице Тошо Јакимовски Вардарска 3  225-287 070/848-856 

СОУ „ГИМНАЗИЈА КОЧО 
РАЦИН“ ВЕЛЕС 

Благој Ѓорев 
бр.40 

043/ 

  232 535 

Директор/ 
раководител Гоце Алексоски Васа Кошулчева  

бр.50, Велес 
аleksoski.goce@yahoo.com 078 363 371 

Заменик ( или 
секретар) Деса Нојкова 8-ми Септември 

166,Велес 
dnojkova@yahoo.com 076 330 901 

одговорно лице Илија Попов Благој  Абрашев 
бр.7, Велес Ipopov.popov@gmail.com 070 863 735 

   одговорно лице Петранка Стојанова Петре Алчев бр.8   076/386-030 

ООУ Благој Кирков Иво Лола 
Рибар 2 

043/      
231-189 

директор Сениха Брзева senihabrezeva@yaho
o.com 

212-313 - 075/294-099 
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 043/             
212- 311 

заменик нема     

одговорно лице Весна Ќурчиева  Цветан Арсов 35  231-189 076/359-114 

ПУ с.Долно Караслари с.Д. Караслар  раководител      

ООУ Маца Овчарова Иво Лола 
Рибар 4 

043/     
231-987 

директор Снежана Стојановска Ленинова 29/3-5 
Скопје 

  070/303-038 

заменик Неда Коцева  секрет Димитер Влахов 
12/3-7 

  075-389-502 

одговорно лице Петре Маџаров Боге.Николов 36   070-785-744 

ООУ Св.Кирил и Методиј Архиепископ 
Михаил 156 

043/                
233-676 

директор Анита Мирчева mircevaanita@yahoo.co
m Димко Најдов 22 

  076-348-414     

заменик нема     

одговорно лице Љубиша Стојков masterbubo2@mail.net.
mk Панко Брашнар 2/1-7 

  076/225-858 

ПУ С.Црквино С.Црквино  раководител      

ООМУ Стефан Гајдов 
Велес 

Благој Нечев 
бр.8 

076/278-
191 

Директор/ 
раководител Светланка Ташева Алексо Демниевски 

Бауман 31А 
tasheva_svetlana@hotmail 076/278-191 

Заменик ( или 
секретар) Лилјана Вишинова Благој Ѓорев 

104А/22 
liljana.visinova@gmail.com 078/417-742 

одговорно лице Светланка Ташева Алексо Демниевски 
Бауман 31А tasheva_svetlana@hotmail 076/278-191 

ООУ Блаже Коневски Љубљанска 
бр.1 

 

043/222-
090 

директор Љупчо Николовски    075-341-015 

одговорно лице Симон Игевски Благој Ѓорев 219/2-8   076/341 - 267 

одговорно лице Михајло Нушев 8ми Септември 5/4   070/256 - 029 

ОOУ Јордан Хаџи 
Константинов Џинот 

Иво Лола 
Рибар 2 

043/233-
462        

043/212-

директор Мимоза Давчева  Пајак  Планина 12   076/375-459 

одговорно лице Љубинка Чанева Петре Прличко 26   075/580 -004 

mailto:mircevaanita@yahoo.com
mailto:mircevaanita@yahoo.com
mailto:masterbubo2@mail.net.mk
mailto:masterbubo2@mail.net.mk
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538 одговорно лице Евгенија Кочовска          
(одговорна  за Б. село) 

Вардарска 176   072/320 - 223 

ПУ с.Башино Село с.Баш. Село  одговорно лице      

ООУ„Васил Главинов“ - 
Велес 

Ул.Никола 
Карев бр.2 

043/233-
461  

Директор/ 
раководител Сашко Чоков Ул.Роса Плавева 

бр.5  saskocokov@yahoo.com 071/646616 

Заменик ( или 
секретар) Александар Домазетов Ул.11 Октомври бр.2 adomazetov@gmail.com 076/317731 

одговорно лице Јордан Ѓорѓиев Ул.Петар Дељан 
бр.11 

jordangjorgjiev269@gmail.com 070/959993 

ПУ с.Бузалково с.Бузалково  раководител Максут Бакиоски С.Бузалково    

ПУ с.Раштани с.Раштани  раководител Виолета Гемишова С. Раштани    

ПУ с.Клуковец с.Клуковец  раководител Шенаси Касамовски С. Клуковец    

ПУ с.Сливник с.Сливник  раководител Кемал Муса С. Сливник    

ПУс.Превалец Нас.Превалец  раководител Лила Арсова Живко Фирфов 3    

ООУ„Рајко Жинзифов“ 

Ул„Сараевска“б
б 

Г.Оризари, 
Велес 

043/23307
4 

Директор/ 
раководител Тања Николова 

Ул„Камка 
Тоцинова“бр.66 
Велес 

tanja75_nikolova@yahoo.co
m 075/233074 

Заменик ( или 
секретар) Аземина Кицара Ул„Првомајска“бр.10 

Г.Оризари, Велес 
azemina_kicara@hotmail.co

m 076/395550 

одговорно лице Марија Стојановска Ул„Питу Гули“бр. 78  
Велес 

marija.stojanovska0702@hot
mail.com 078/451055 

ООУ Стојан Бурчевски 
Буридан Иванковци- 
Велес 

с. Иванковци 043 253-185 

Вд.Директор Емилија Илиева Ул Кочо Рацин бр 3 emilijaveles10@gmail.com 075 211 613 

Заменик 
 ( или секретар) 

Ирена Давчева 
   (секретар) 

  Ул.Методија 
Андонов     Ченто 
бр 1-19 

idavceva@yahoo.com 078 354 672 

Одговорно лице Трајче Недев Ул Мирче Ацев talenedev@yahoo.com 075 359 086 
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бр.89 

одговорно лице   
с.Сујаклари 

    

одговорно лице  
с.Отовица 

    

В и с о к о  о б р а з о в н и   у с т а н о в и – Ф а к у л т е т и 

 

Факултет за 
ТиУ(дисперзиран)                              
Факултет за 
ИКТ(дисперзиран) 

 043 
212822 

Студенски 
прашања 

Катерина Димитриевиќ Панко Брашнар 2    076-355-502  
078/227-870 

 Марина Цветановска Прва Комуна 9/9   076/302-034 

Универитет св 
К.Охридски 

ТТФ - Велес 

(деканат) 

 т211- 202 

ф211- 204 

декан Др Валентина Павлова БамБел 2/5-1 СК.   075-421-365 

одговорно лице Надица Панзова  Костурска 61   076/355-265 

П о д р а ч н и    о р г а н и   н а   д р ж а в н а т а   у п р а в а 

Подрачно одделение за 
заштита и спасување 
Велес 

Панко Брашнар 
1  

раководител Биљана Симова  11 Октоври 4/2   075/ 457- 529 

заменик      

одговорно лице Тимчо Атанасов Крсте Мисирков    070/696-796 

Регионално одделение за 
одбрана Велес 

Панко Брашнар 
1 

043/            
232-230      

043/          
215- 638 

раководител Митко Михалчев Партение Зогравски 
4/21 

  070-403-231 

одговорно лице Раде Андреевски Партение Зогравски 
4 

  071/360-530 

одговорно лице      

Сектор за Внатрешни Панко Брашнар 043/                       началник  Петре Игнов    070-276-372 
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работи Велес 1 232-377 

043/            
223-682 

зменик Стеван Димитриевиќ Благој Ѓорев 97/1-6   070342 938 

одговорно лице Димче Маневски Славко Сватот1/2-10   070-383-157 

одговорно лице Нијази Нурчевски С.Мелница   070-391-109 

Министерство за 
земјоделство,шумарство 
и водостопанство 

ПЕ ВЕЛЕС 

Панко Брашнар 
бр.1 

043/231-
931 

Директор/ 
раководител Зоран Наковски С.ИЗВОР pe.veles@mzsv.gov.mk 071/723-406 

Заменик ( или 
секретар) 

Јасмина Танова 
Клифова Сараевска 15 

pe.veles@mzsv.gov.mk 
070/315-498 

одговорно лице Зија Мемедов 11 Октомври бр.26-
2/15 

pe.veles@mzsv.gov.mk 
076/376-024 

ПО РКОА РЦУК Велес Панко Брашнар 
бр.1 043215420 

 

Раководител 
Наташа Петрова Благој Ѓорев 219/2-

1-Велес 
natasa.petrova@cuk.gov.mk 075/317/762 

Заменик  
 

Златко Костов 
 zlatko.kostov@cuk.gov.mk 078/438/507 

одговорно лице     

Државен санитарен и 
здравствен инспекторат 
ПЕ Велес 

Шефки Сали 1 231-487 
раководител 

Весна Вишинова Б.Ѓорев 125/7 
231-715 231-

487 
075-268-835 

Државен санитарен и 
здравствен инспекторат 
ПЕ Велес 

Министерство за 
финансии ПЕ Велес 

Шефки Сали 1 

 

231-487 

 

одговорно лице 

Сузана Богоевска 
неживотинско потекло Трајко митев 4 

223-651 231-
487 

070/409-356 

Државен санитарен и 
здравствен инспекторат 
ПЕ Велес 

Министерство за 

Шефки Сали 1 

 

 

231-487 

 

 

одговорно лице Перица Трајковски 
животинско потекло    070/383-158 

раководител      

заменик      
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финансии ПЕ Велес 

Министерство за 
финансии ПЕ Велес 

Подрачно оделение на 
министерство за труд и         
социјална политика 

  

Министерство за 
финансии ПЕ Велес 

Подрачно оделение на 
министерство за труд и         
социјална политика 

Подрачно оделение на 
министерство за труд и         
социјална политика 

Држ.инспекторат за труд 
– подрачна единица 
Велес 

 

 

 

 

 

 

 

 

одговорно лице      

раководител Зорица Цветковска Благој Горев 219   070/409-757 

заменик 

Весна Крстевска  Благој Горев 69/1-11 

  075/386-258 

Подрачно оделение на 
министерство за труд и         
социјална политика 

Држ.инспекторат за труд 
– подрачна единица 
Велес 

Агенција за поттикнување  
на развој на  
земјоделието  

 

 

 

 

      

одговорно лице Милка Гонева Јовче Ќучук 7   075-402-870 

раководител 

 Тони Тасков Христо Узунов 2/1 

  070-375-012 

Агенција за поттикнување  
на развој на  
земјоделието  

 

 

 

220-478 

заменик 
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Испектор за екологија  

Агенција за поттикнување  
на развој на  
земјоделието  

Испектор за екологија  

Испектор за екологија  

АД за стопанисување со 
стамбен и деловен 
простор од значење за 
Р.М. 

 

 

 

 

220-478 

220-478 

043/                 
231 496 

одговорно лице Стефан Ечев    072/244-470 

раководител Димковски Јонче    075-210-256 

заменик 

  

   

Испектор за екологија  

АД за стопанисување со 
стамбен и деловен 
простор од значење за 
Р.М. 

АД за стопанисување со 
стамбен и деловен 
простор од значење за 
Р.М. 

ЈП за стопанисување со 
деловен простор 

 

 

 

220-478 

043/                 
231 496 

043/                 
231 496 

 

одговорно лице      

раководител Марјан Стефановски 27.03.2017 
разрешен 

   

заменик 

  

   

АД за стопанисување со 
стамбен и деловен 
простор од значење за 
Р.М. 

ЈП за стопанисување со 
деловен простор 

 

 

 

043/                 
231 496 

 

одговорно лице      

раководител Илија Чуповски Игманска   076/361-376 

одговорно лице Жарко Ристевски Миркав Гинева 34   076/361-387 
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Државни јавни 
претпријатија,установи 
и служби 

 
       

Македонија Пат ЈП Скопски пат бб 043/              
235-055 директор Томе Јаневски Нас.Тунел Б/2-2/16 230-238  075/479-072 

Македонија Пат ЈП 

Катастар-Државен завод за геодетски работи оддел. за премер и катастар Велес 

Скопски пат  

Панко Браш   

              
 

 
   

   

Македонија Пат ЈП 

Катастар-Државен завод 
за геодетски работи 
оддел. за премер и 
катастар Велес 

Катастар-Државен завод 
за геодетски работи 
оддел. за премер и 
катастар Велес 

Интернат Државен 
ученички дом  

Лазар Лазаревски Велес 

Скопски пат бб 

Панко Брашнар 
1 

Панко Брашнар 
1 

Др. Христо 
Татарчев 3 

043/              
235-055 

 

043/                
231-337 

одговорно лице Адем Кицара С.Г.Оризари 255-322  072-303-937 

директор Билјана Аврамова 11ти Октомври 2   075/ 257-900            
075/ 262-920 

одговорно лице Биљана Андреева Партение Зографски 
4/14 

  078/361-263                  

Катастар-Државен завод 
за геодетски работи 
оддел. за премер и 
катастар Велес 

Интернат Државен 
ученички дом  

Лазар Лазаревски Велес 

Интернат Државен 
ученички дом  

Панко Брашнар 
1 

Др. Христо 
Татарчев 3 

Др. Христо 
Татарчев 3 

 

 

043/                
231-337 

043/                
231-337 

043/            
231-597 

одговорно лице Сашко Миланов Сутјеска 2/9   070/ 361-263                

      

      

директор Василка Ѓурчиновска Наце Димов 38   076/499-497                 

заменик нема     
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Лазар Лазаревски Велес 

Управа за јавни приходи 
Велес 

Интернат Државен 
ученички дом  

Лазар Лазаревски Велес 

Управа за јавни приходи 
Велес 

Управа за јавни приходи 
Велес 

 

 

Др. Христо 
Татарчев 3 

 

 

043/                
231-337 

043/            
231-597 

043/            
231-597 

 

одговорно лице Димче Ташевски С.Башино Село 243-413  075/ 200-175 

Директор 
координатор Ленче Пушева 8ми Септември 34/1 231-597  076/464-479 

Одговорно лице Наташа Џипунова Климент Охридски 
22 

233-388  076/464-480 

Управа за јавни приходи 
Велес 

 

Социјално – ЈУ 
Меѓупштински центар за 
социјални работи Велес 

 

Нада 
Бутникоша-
рова 3 

043/            
231-597 

043/                 
231-426  

      

      

      

директор Азиза Кицара Џини  070/                     
787-994  070/ 216-607 

Социјално – ЈУ 
Меѓупштински центар за 
социјални работи Велес 

Државен архив на 
Македонија 

Нада 
Бутникоша-
рова 3 

Н.Н.Борче бб 

043/                 
231-426  

043/                    
234-784 

заменик нема     

Социјално – ЈУ 
Меѓупштински центар за 
социјални работи Велес 

Државен архив на 

Нада 
Бутникоша-
рова 3 

Н.Н.Борче бб 

043/                 
231-426  

043/                    
234-784 

одговорно лице Биљана Кожарова    070/ 216- 688                

директор Слободан Ников Андон Шурков 8/66   076/ 446-853 

заменик нема     
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Македонија 

Државен архив на 
Македонија 

Фонд за здравствено 
осигурување подрачна 
служба Велес 

Н.Н.Борче бб 

Шефки Сали 1 

043/                    
234-784 

043 /             
232-605  

Државен архив на 
Македонија 

Фонд за здравствено 
осигурување подрачна 
служба Велес 

Фонд за здравствено 
осигурување подрачна 
служба Велес 

Фонд за пензиско 
осигурување 

Н.Н.Борче бб 

Шефки Сали 1 

Шефки Сали 1 

 

043/                    
234-784 

043 /             
232-605  

043 /             
232-605  

231-203 

одговорно лице Тодоровски Цветанчо Богдан Прличков 32   075/655-649 

директор Анде Марковски Шевки Сали 6   071-372-029 

заменик Маџаров Киро Коле Дрнков 26   076/339-129 

Фонд за здравствено 
осигурување подрачна 
служба Велес 

Фонд за пензиско 
осигурување 

Фонд за пензиско 
осигурување 

Ветеринарна станица ЈП 
Велес 

Шефки Сали 1 

 

Раштански пат 
бб 

043 /             
232-605  

231-203 

231-203 

043/                  
232-090 

одговорно лице Анастасов Ѓорги М.А. Ченто 37   070/960-392 

директор Славица Калајџиева Партение Зогравски 
8   071/252-751 

одговорно лице Тодор Тутарков Благој Ѓорев 131М 
4/6   076/466-922 

Фонд за пензиско 
осигурување 

Ветеринарна станица ЈП 

 

Раштански пат 
бб 

231-203 

043/                  
232-090 

одговорно лице Маја Демерџиева Милан Страчков 17   076/468-335 

директор Димче Димитриевски Благој Ѓорев 134/3-5   075-375-761 

одговорно лице Димче Цветановски Скопска   075/375-763 
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Велес 

Ветеринарна станица ЈП 
Велес 

Агенција за вработување 
Центар за вработување 
Велес 

Раштански пат 
бб 

 

043/                  
232-090 

231-590 

Ветеринарна станица ЈП 
Велес 

Агенција за вработување 
Центар за вработување 
Велес 

Агенција за вработување 
Центар за вработување 
Велес 

 

Раштански пат 
бб 

 

 

043/                  
232-090 

231-590 

231-590 

 

одговорно лице Никола Симоновски Лазо Осмаков13   075-375-760 

Раководител Весна Јакимовска Андон Шурков 10/96   078/487-156 

заменик нема     

Агенција за вработување 
Центар за вработување 
Велес 

Државен Завод за 
статистика 

 

 

231-590 

212-050 
212-052 

одговорно лице Анета Јаневска Петре Милевски 38   078/487-149 

      

директор Софија Наунова Румена х.Панзова 4   076/341-196 

Државен Завод за 
статистика 

ЈП Македонски Шуми 
Подружница                                                        
Ш.С. Бабуна - Велес 

 

Крали Марко 
111 

212-050 
212-052 

043/                   
233-566 

заменик нема     

Државен Завод за 
статистика 

ЈП Македонски Шуми 
Подружница                                                        

 

Крали Марко 
111 

Крали Марко 

212-050 
212-052 

043/                   
233-566 

одговорно лице Драган Стојановски  8ми Септември 5/6   075/530-297 

директор Горанчо Наунчев Костурска  57   070-315-037 

Одговорно лице Диме Питиќов    071/315-904 



 25 

Ш.С. Бабуна - Велес 

ЈП Македонски Шуми 
Подружница                                                        
Ш.С. Бабуна - Велес 

ЈПВ Лисиче 

111 

 

043/                   
233-566 

 

ЈП Македонски Шуми 
Подружница                                                        
Ш.С. Бабуна - Велес 

ЈПВ Лисиче 

ЈПВ Лисиче 

ЈП Македонски 
Железници станица 
Велес 

Крали Марко 
111 

 

 

043/                   
233-566 

 

 

одговорно лице Владимир Пејчиновски С.Сујаклари   078/724-878 

директор Бобан Пановски Благој Ѓорев 35-5   070/280-910 

Заменик (технички 
директор) Димче Ѓорев Благој Ѓорев   070/315-268 

ЈПВ Лисиче 

ЈП Македонски 
Железници станица 
Велес 

ЈП Македонски 
Железници станица 
Велес 

Хидрометероолошки 
завод пункт Гуриште 

 

 

 

 

 

02/          
3097004 

одговорно лице Димче Ѓорев Благој Ѓорев   070-315-269 

Раководител Тодорче Најдовски  Вардарска 35   075/368-055 

одговорно лице дежурен отправник на 
возови    02/2449216 

ЈП Македонски 
Железници станица 
Велес 

Хидрометероолошки 
завод пункт Гуриште 

Хидрометероолошки 

 

 

Скопје 

 

02/          
3097004 

02/          
3097004 

02/                       

      

Раководител на 
пункт(Ѓуриште)     Киро Митевски    075/308-483 

Радарски центар      075/392-483 
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завод пункт Гуриште 

УХМР Управа за хидро 
метеоролошки работи 
Скопје 

3097105 

Хидрометероолошки 
завод пункт Гуриште 

УХМР Управа за хидро 
метеоролошки работи 
Скопје 

 

 

Скопје 

 

02/          
3097004 

02/                       
3097105 

 

      

Директор Оливер Ромевски Скупи 22    

одговорно лице Коста Лазаровски Скупи 22   076/237-919 

 

 

 

  секретарка Биљана Сиљановска Скупи 22   02/3097105 

П р а в о с у д н и   о р г 
а н и 

        

Основен Суд Велес 

1124-1/11 12.09.2011 

8ми Септември 
бб 233-622 

претседател 
Александар Шопов Благој Нечев 17   075/423-983 

Основен Суд Велес 

1124-1/11 12.09.2011 

Основно Јавно Обвинителство 

8ми Септем  
бб 

8ми Септем  
бб 

 

 

 

         

Основен Суд Велес 

1124-1/11 12.09.2011 

Основно Јавно 
Обвинителство 

Основно Јавно 

8ми Септември 
бб 

8ми Септември 
бб 

8ми Септември 
бб 

233-622 

227-042 

227-042 

 

одговорно лице Тасевски Горан Благој Ѓорев 219/3-5   075-423-983 

обвиниел Славица Темелковски Панко Брашнар 2/2-
7   070/216-305 

заменик 
Гордана Тодорова Благој Кирков 9   076/304-079 
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Обвинителство 

Државен Правобранител 

8ми Септември 
бб 

Основно Јавно 
Обвинителство 

Државен Правобранител 

Државен Правобранител 

Финансиски установи-
Банки 

8ми Септември 
бб 

8ми Септември 
бб 

8ми Септември 
бб 

 

227-042 

 

      

      

 

     

Државен Правобранител 

Финансиски установи-
Банки 

Стопанска Банка АД 

 

8ми Септември 
бб 

8ми Септември 
бб 

 

043/                
235-199 

043/                   
232-104 

043/                
234-052 

      

      

директор Татјана Арсова Крсте Мисирков 12/2   072/422-921 

Стопанска Банка АД 

Комерцијална банка 

 

8ми Септем  
бб 

8ми Септем  
59 

                
                    
                 

 

   

     
    

Стопанска Банка АД 

Комерцијална банка 

Комерцијална банка 

Шпаркасе 

8ми Септември 
бб 

8ми Септември 
59 

8ми Септември 
59 

8ми Септември 

043/                
235-199 

043/                   
232-104 

043/                
234-052 

02/31 67 
570 

одговорно лице Роза Митушева Благој Ѓорев    070-333-883 

директор Тодор Лефков  Костурска3    222-
541 075-216-619 

заменик Ефка Слабева Благој Ѓорев 137/1-
16   076/200-966 
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1 02/31 67 
570 

212-177 

212-176 

 

 

Комерцијална банка 

Шпаркасе 

Шпаркасе 

Тутунска Банка 

8ми Септември 
59 

8ми Септември 
1 

8ми Септември 
1 

Илинденска 4/7 

02/31 67 
570 

212-177 

212-176 

 

212-177 

212-176 

 

043/     
214/457       

043/      
214-450 

043/               
214-460 

одговорно лице Дејан Атанасов Прохор Пчински 10   078/314-140 

Координатор на 
експозитура Петре Димовски Јовче Ќучук 1   078/223-214 

      

Шпаркасе 

Тутунска Банка 

Тутунска Банка 

Т р г о в с к и    д р у ш т 
в а 

8ми Септември 
1 

Илинденска 4/7 

Илинденска 4/7 

 

212-177 

212-176 

 

043/     
214/457       

043/      

Одговорно лице Марија Кимов Тодор Јанев 1   078/232/410 

директор Снежана А. Клифова Сараевска 14 А   070/315-815 

заменик нема     
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214-450 
043/               

214-460 

043/     
214/457       

043/      
214-450 

043/               
214-460 

Тутунска Банка 

Т р г о в с к и    д р у ш т 
в а 

ПИ Благој Ѓорев АД 

Илинденска 4/7 

Алексо 
Демниевски 18 

043/     
214/457       

043/      
214-450 

043/               
214-460 

233-855 
235-092 

Одговорно лице Ирена Димитрова Благој Нечев 46   070/778-898 

Одговорно лице Дејан Стефанов Ангелко Палашев 9а   078/495-842 

      

директор Лазов Горанчо goran@kristal.com.m
k  233-

855 

075/472-411 

ПИ Благој Ѓорев АД 

Жито Вардар АД 

Алексо 
Демниевски 
18 

Моша Пијад  
2 

 
 

  
  

    

 

ПИ Благој Ѓорев АД 

Жито Вардар АД 

Жито Вардар АД 

Велес Табак АД      сега 

Центро Тобако ДОО - 
Велес 

Алексо 
Демниевски 18 

Моша Пијаде 2 

Моша Пијаде 2 

Алексо 
Демниевски 63 

233-855 
235-092 

231-411  

231-411  

043/             
231 - 195 

одговорно лице Наташа Шуркова 
natashashurkova@g
mail.com                           
Благој Ѓорев 58 

  
071/583-383 

директор Ристо Ташев 
Гемиџиска 6 
rtasev@zitovardar.co
m.mk 

231-160 222-065 
070-204-538 

заменик Виолета Влахчева vvlahceva@zitovarda
r.com.mk 231-160 231-219 070-242-617 

mailto:natashashurkova@gmail.com
mailto:natashashurkova@gmail.com
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Жито Вардар АД 

Велес Табак АД      сега 

Центро Тобако ДОО - 
Велес 

Велес Табак АД      сега 

Центро Тобако ДОО - 
Велес 

 

Моша Пијаде 2 

Алексо 
Демниевски 63 

Алексо 
Демниевски 63 

 

231-411  

043/             
231 - 195 

043/             
231 - 195 

 

одговорно лице Весна Арсова vparsova@zitovardar.
com.mk   

070-308-277 

директор Лујза Јанева Енгелсова 1-2/9 
Скопје   077/595-600 

заменик нема    

 

Велес Табак АД      сега 

Центро Тобако ДОО - 
Велес 

 

Алексо 
Демниевски 63 

 

043/             
231 - 195 

 

одговорно лице Биљана Филџанова Никола карев 4/3-4   078/274 - 384 

      

      

Ветекс АД Вардарска 50 234-455 директор Галев Дејан Орце Шутев 27   070/315-784 

Ветекс АД 

Димко Митрев ДПТ 

Вардарска 50 

Димко Најдов 
94 

234-455 

043/                  
232-144 
Ф.234-207 

заменик     

 

Ветекс АД 

Димко Митрев ДПТ 

Димко Митрев ДПТ 

   Еуро   Брик   компани                
(поранешен Киро Ќучук) 

Вардарска 50 

Димко Најдов 
94 

Димко Најдов 
94 

Раштански пат 
бб 

234-455 

043/                  
232-144 

Ф.234-207 

043/                  
232-144 

Ф.234-207 

235-055 

одговорно лице Митев Ѓоше Борис Трајковски 3/2   071/213-356 

директор Атанас Киров Б.Горев 137/5-1 234-339 043/          
232-560 

070-216-731 

заменик     

 

Димко Митрев ДПТ Димко Најдов 043/                  одговорно лице Петре Ордевски Киро Ќучук 19  043/                    071-213-226 
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   Еуро   Брик   компани                
(поранешен Киро Ќучук) 

   Еуро   Брик   компани                
(поранешен Киро Ќучук) 

 

94 

Раштански пат 
бб 

Раштански пат 
бб 

 

232-144 
Ф.234-207 

235-055 

235-055 

 

232-144 

раководител Томе Најдовски Даре Џамбаз 8   071/270-182 

заменик Димитар Попов Никола Вапцаров 2   

071/219-357 

   Еуро   Брик   компани                
(поранешен Киро Ќучук) 

Леов Компани  

Раштански пат 
бб 

Васа 
Кошулчева бб 

235-055 

231-530 

одговорно лице Славчо Несторов Димо Х. Димов 21   075/237-008 

      

директор Трајче Леов С.Отовица   078/216 - 219 

Леов Компани  

Колска Друштво фабрика 
за шински возила 

Васа 
Кошулчева бб 

Нови Велес бб 

231-530 

231-398 
заменик     

 

Леов Компани  

Колска Друштво фабрика 
за шински возила 

Колска Друштво фабрика 
за шински возила 

ЕВН Велес КЕЦ - Велес 

 

Васа 
Кошулчева бб 

Нови Велес бб 

Нови Велес бб 

Наум 
Наумовски 15 

231-530 

231-398 

231-398 

215-500 
232-447Ф 

одговорно лице Димче Делиманчев Костурска 16   078/216 - 026 

директор Борис Алчев Васил Ѓоргов 48   070/336 - 667 

заменик Стево Бачев    075/215 - 358 

Колска Друштво фабрика 
за шински возила 

ЕВН Велес КЕЦ - Велес 

ЕВН Велес КЕЦ - Велес 

 

Нови Велес бб 

Наум 
Наумовски 15 

Наум 
Наумовски 15 

 

231-398 

215-500 
232-447Ф 

215-500 
232-447Ф 

 

одговорно лице Зоран Ќимовски  С.Бурчевски 11   076-435 - 420  
077/839 - 713 

директор Драгај Јовевски Кочани  215-501 071-276-248 

заменик     
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ЕВН Велес КЕЦ - Велес 

Жито ДПТУ 

Наум 
Наумовски 15 

Благој Ѓорев бб 

215-500 
232-447Ф 

043/                        
226 - 990 

одговорно лице    215-509  

      

директор Јованче Ѓошевски Н.Карев 3-2/6   070-216-010 

Жито ДПТУ 

Макпромет 

Благој Ѓорев бб 

С.Башино Село 

043/                        
226 - 990 

234-101  

заменик нема    

 

Жито ДПТУ 

Макпромет 

Макпромет 

Македонска Пошта 

Благој Ѓорев бб 

С.Башино Село 

С.Башино Село 

Благој Ѓорев 1 

043/                        
226 - 990 

234-101  

234-101  

043/                   
214 – 400 

043/                     
214 - 401 

одговорно лице Петровски Петар Вера Циривири 176   070-375-742 

директор Милан Андреев Димко Најдов 24   070-205-307 

одговорно лице     

 

Макпромет 

Македонска Пошта 

Македонска Пошта 

Изгрев – Друштво за 
градежништво 

С.Башино Село 

Благој Ѓорев 1 

Благој Ѓорев 1 

 

234-101  

043/                   
214 – 400 

043/                     
214 - 401 

043/                   
214 – 400 

043/                     
214 - 401 

224 707 

одговорно лице Тоше Давчев     

директор Виолета Малчева С.Виничани - 
Градско   070-315-283 

одговорно лице Александар Илиевски Благој Ѓорев 137/3м-
18   

071/244 - 490 

Македонска Пошта Благој Ѓорев 1 043/                   одговорно лице Горан Аврамов Сутјеска 2/10   076-426-858 
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Изгрев – Друштво за 
градежништво 

Изгрев – Друштво за 
градежништво 

Динамо Хит 

 

 

214 – 400 

043/                     
214 - 401 

224 707 

224 707 

043/            
232-707 

директор Љупчо Ѓорѓиев Б.Ѓорев 132   070-216-591 

заменик     

 

Изгрев – Друштво за 
градежништво 

Динамо Хит 

Динамо Хит 

Алена ДПП 

 

 

 

С,Башино Село 

224 707 

043/            
232-707 

043/            
232-707 

043/                         
221 188 

одговорно лице Панче Арсов    070-377-292 

директор Тоше Лазаревски 11 Октомври 26   070-216-026 

заменик     

 

Динамо Хит 

Алена ДПП 

Алена ДПП 

БРАКО Дрштво за 
производство,трговија и 
услуги 

 

С,Башино Село 

С,Башино Село 

Раштански пат 
бб 

043/            
232-707 

043/                         
221 188 

043/                         
221 188 

043/                  
212 - 560 

одговорно лице Тони Дуков Кумановска 4   070-315-127 

директор Александар Петровски    02-3298-041 

заменик Ангел Ристов Сараевска 42   

070/260-858 

Алена ДПП 

БРАКО Дрштво за 
производство,трговија и 
услуги 

БРАКО Дрштво за 

С,Башино Село 

Раштански пат 
бб 

Раштански пат 

043/                         
221 188 

043/                  
212 - 560 

043/                  

одговорно лице Трајанчо Јанев Г.Прличев 40   071/232-809 

директор Благој Шалев Љубљанска 5/1-14   076/265-358 

заменик Владимир Анчев Кочо Рацин 14/3-17 
Скопје   

070/260 - 001 
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производство,трговија и 
услуги 

ДИДО ТЕКС друштво за 
производство и трговија 

бб 

Превалец 

212 - 560 

 

БРАКО Дрштво за 
производство,трговија и 
услуги 

ДИДО ТЕКС друштво за 
производство и трговија 

ДИДО ТЕКС друштво за 
производство и трговија 

Агрија- Свињарска Фарма 
и кланица   

                                                  

Раштански пат 
бб 

Превалец 

Превалец 

 

043/                  
212 - 560 

 

043/                       
254-500 
254-710 

254-550 ф 

одговорно лице Перо Колев Љубљанска 5/2-10   078/243 - 128 

директор Музури Елени     

заменик     

 

ДИДО ТЕКС друштво за 
производство и трговија 

Агрија- Свињарска Фарма 
и кланица   

                                                  

Агрија- Свињарска Фарма 
и кланица   

                                                  

Св.Фарма д.Чичево 

Превалец 

 

д.Чичево 

 

043/                       
254-500 
254-710 

254-550 ф 

043/                       
254-500 
254-710 

254-550 ф 

251-051 

одговорно лице Коле Глигоров Родна Ивева 57   070-435-859 

директор Перо Колевски Крушевска 22   070-206-932 

заменик Томче Бабунски Борис Трајковски 
10/4   

072/208-802 

Агрија- Свињарска Фарма 
и кланица   

 

д.Чичево 
043/                       

254-500 

одговорно лице Ана Мијакова   251-034 070/216-330 

раководител Ана Мијакова    070/216-330 
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Св.Фарма д.Чичево 

Вардар  ОАЗД Градско 

Градско 254-710 

254-550 ф 

251-051 

251-025 

директор Слободан Банџо   251-025 

 

Вардар  ОАЗД Градско 

 

Градско 

 

251-025 

 
заменик Томислав Буклески   251-025 

 

Вардар  ОАЗД Градско 

Керамика Нова  

Друштво за 
производство, трговија и 
услуги 

Градско 

Индустриска бб 

251-025 

239-432 
230-655 

одговорно лице Милан Николов  520-130 251-025  

      

директор Ѓоко Стојановски М.Митевски 5/2-18 
Скопје   

 

Керамика Нова  

Друштво за 
производство, трговија и 
услуги 

ЕКО ЕРАС Откупна 
станица за пластика 

Индустриска бб 

Н.Превалец 

239-432 
230-655 

 

заменик     

 

Керамика Нова  

Друштво за 
производство, трговија и 
услуги 

ЕКО ЕРАС Откупна 
станица за пластика 

ЕКО ЕРАС Откупна 
станица за пластика 

 

Индустриска бб 

Н.Превалец 

Н.Превалец 

 

239-432 
230-655 

 

 

одговорно лице Зоран Анастасовски Белградска 17  231-873 075-448-973 

директор Беас Латив   239-139 070-216-833 

заменик     
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ЕКО ЕРАС Откупна 
станица за пластика 

Макпетрол АД Скопје 
Инсталации за нафтени 
деривати Велес 

Н.Превалец 

н.Превалец 

 

043/             
230-412 

043/                   
212-350 

заменик      

одговорно лице Јордан Меанџиев     

      

директор Ѓорѓи Бабунски Осма Велешка 8  230-412 070267752 

Макпетрол АД Скопје 
Инсталации за нафтени 
деривати Велес 

Македонски 
телекомуникации 
подружница РЦ Велес 

н.Превалец 

Благој Ѓорев 1 

043/             
230-412 

043/                   
212-350 

 

заменик     

 

Макпетрол АД Скопје 
Инсталации за нафтени 
деривати Велес 

Македонски 
телекомуникации 
подружница РЦ Велес 

Македонски 
телекомуникации 
подружница РЦ Велес 

Соцо Мак -  Претпријатие 
за трговија со тутун                                           
СОКО ТАБ 

н.Превалец 

Благој Ѓорев 1 

Благој Ѓорев 1 

 

043/             
230-412 

043/                   
212-350 

 

043/                  
234-533 

одговорно лице Светлана Трајковска Белградска 24  043/212-350 071/267774 

директор Тодор Лазов Христо Татарчев 21   070/200-610 

заменик нема     

 

Македонски 
телекомуникации 
подружница РЦ Велес 

Соцо Мак -  Претпријатие 
за трговија со тутун                                           
СОКО ТАБ 

Соцо Мак -  Претпријатие 

Благој Ѓорев 1 

 

Раштански пат 
бб 

 

043/                  
234-533 

043/                  
234-533 

 

одговорно лице нема     

директор Дејан Курчиев Костурска II бр.7   070/373 - 884 

заменик нема    
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за трговија со тутун                                           
СОКО ТАБ 

Талкова - Димче Мирчев 
АД 

Соцо Мак -  Претпријатие 
за трговија со тутун                                           
СОКО ТАБ 

Талкова - Димче Мирчев 
АД 

Талкова - Димче Мирчев 
АД 

Конфекција ЈУКА 

 

Раштански пат 
бб 

Раштански пат 
бб 

 

043/                  
234-533 

 

 

одговорно лице Јове Ристов Стојан Буридан 21   070/373 - 794 

директор Васил Шалев Т.Х.Офицерчето 22   076/216 - 158 

заменик нема    

 

Талкова - Димче Мирчев 
АД 

Конфекција ЈУКА 

Конфекција ЈУКА 

 

Раштански пат 
бб 

 

 

 

 

 

одговорно лице Александар Овчарски Ристо Нај. Шајката 
6а   076/274 - 346 

директор      

заменик     
 

Конфекција ЈУКА 

Конфекција СТОБИ  

 

Асном 31 

 

043/                 
234-899 

одговорно лице      

      

директор Сашко Крстевски М.А.Ченто 46   070/375-447 

Конфекција СТОБИ  

ПП Тргошпед 

Асном 31 

Асном 10 

043/                 
234-899 

043/               
234-644 

заменик Тони Бојковски Благој Ѓорев мт-3/17   

078/370-886 

Конфекција СТОБИ  

ПП Тргошпед 

Асном 31 

Асном 10 

043/                 
234-899 

одговорно лице      

директор Васил Шалев Т.Х.Офицерчето 22   076/216-158 
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ПП Тргошпед 

ПП Кварц Комерц 
Кумарино 

Асном 10 

с.Сујаклари 

043/               
234-644 

043/               
234-644 

 

заменик     

 

ПП Тргошпед 

ПП Кварц Комерц 
Кумарино 

ПП Кварц Комерц 
Кумарино 

Соми Велтекс 

Асном 10 

с.Сујаклари 

с.Сујаклари 

н.Превалец 
круг на 

Свилара 

043/               
234-644 

 

043/          
212-501 

одговорно лице Охридеа Јовева Христо Татарчев 
6/2-8   076/216-158 

директор Лазар Величковски    070-217-781 

заменик     
 

ПП Кварц Комерц 
Кумарино 

Соми Велтекс 

Соми Велтекс 

Работнички Универзитет 

с.Сујаклари 

н.Превалец 
круг на 

Свилара 

н.Превалец 
круг на 

Свилара 

 

 

043/          
212-501 

043/          
212-501 

043/          
233-153 

одговорно лице      

директор Андон Ампов Живее во Гевгелија   070/797-133 

заменик Сотир Ампов Живее во Гевгелија   

070/218-333 

Соми Велтекс 

Работнички Универзитет 

Работнички Универзитет 

ПП Мирана 

н.Превалец 
круг на 

Свилара 

 

 

043/          
212-501 

043/          
233-153 

043/          
233-153 

 

одговорно лице      

директор Јордан Галев Благој Ѓорев 104Б-
15   070-715-391 

заменик     
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Работнички Универзитет 

ПП Мирана 

ПП Мирана 

ДТТ Лидо ДООЕЛ превоз 

 

 

Стојан Јанкиев 
5 

043/          
233-153 

 

043/                 
234-436 

одговорно лице Петрана Трајковска Максим Горки 23   070/206-324 

директор Зоран Мирсинов Благој Нечев 49   070/216-690 

управител Ана Мирсинова Благој нечев 49   
070/375-223 

ПП Мирана 

ДТТ Лидо ДООЕЛ превоз 

ДТТ Лидо ДООЕЛ превоз 

ПП Малина 99 

 

Стојан Јанкиев 
5 

Стојан Јанкиев 
5 

Вардарска 

 

043/                 
234-436 

043/                 
234-436 

235-153 

Одговорно лице Младен Мирсинов Димитар Влахов 17   071/375-837 

директор Зоран Љубенов Ангелко Палашев 5   070-216-322 

заменик     

 

ДТТ Лидо ДООЕЛ превоз 

ПП Малина 99 

ПП Малина 99 

Прва Книга 

Стојан Јанкиев 
5 

Вардарска 

Вардарска 

Димитар 
Андонов 

Папрадишки  

043/                 
234-436 

235-153 

235-153 

043/               
231-254 

Ф 211-418 

одговорно лице Давид Стајковски Луј Пастер 48   071/344-260 

директор Румен Смилев     

заменик     

 

ПП Малина 99 

Прва Книга 

Прва Книга 

 

Вардарска 

Димитар 
Андонов 

Папрадишки  

Димитар 
Андонов 

Папрадишки  

 

235-153 

043/               
231-254 

Ф 211-418 

043/               
231-254 

Ф 211-418 

одговорно лице      

директор Ангел Андовски Цветан Арсов 19   075-423-009 

заменик     
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Прва Книга 

Вемед - Ронтис по ново 

Димитар 
Андонов 

Папрадишки  

 

043/               
231-254 

Ф 211-418 

 

одговорно лице Виктор Стојанов Јане Сандански 24   075/203-425 

      

директор Бојана Димовска 8ми Септември 23   078/309-242 

Вемед - Ронтис по ново 

ММ Инвестсмент ДОО 
Винарска визба 

 

 

 

043/                      
212-620 

заменик Љубица Јаневска Милан Змијата 27 
Б.село   

078/338-196 

Вемед - Ронтис по ново 

ММ Инвестсмент ДОО 
Винарска визба 

ММ Инвестсмент ДОО 
Винарска визба 

З д р а в с т в е н и    у с 
т а н о в и – (болници-
амбуланти и др.) 

 

 

 

 

043/                      
212-620 

043/                      
212-620 

одговорно лице      

директор Иванка Јовановска  Прохор Пчински 65   078/339-297 

заменик     

 

ММ Инвестсмент ДОО 
Винарска визба 

З д р а в с т в е н и    у с 
т а н о в и – (болници-
амбуланти и др.) 

Здравен Дом ЈЗУ 

 

Шефки Сали 

 5 

043/                      
212-620 

043/                     
233 - 322 

одговорно лице Ленка Таскова Благој Ѓорев 89/1   078/632-076 

      

      

директор Др.Татјана 
Самаракова 

Коле Цветков 95-
3 

  076/427 -066 

Здравен Дом ЈЗУ 

 
ЈЗУ општа болница Велес 

Шефки Сал  

 5 

Самоборска  
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Здравен Дом ЈЗУ 

 
ЈЗУ општа болница 
Велес 

 
ЈЗУ општа болница 
Велес 

 

Шефки Сали 

 5 

Самоборска 5 

Самоборска 5 

 

043/                     
233 - 322 

231-322 

231-322 

 

одговорно лице Василка пановска Арх. Михаил   075/396 - 404 

директор Др.Атанас Василев Д:влахов 59-2/3 231-473  075/204-144 

заменик нема  

   

 
ЈЗУ општа болница 
Велес 

Завод за здравствена 
заштита Велес 

Самоборска 5 

Лазо Осмаков 
14 

231-322 

043/              
233-202 

одговорно лице Др.Весна Чадиева  Љ.Весов 29 223-352 522-996 070-375-615 

одговорно лице Петар Стефановски Киро Ќучук 28 231-322 521-270 076-233-505 

      

директор Флорентина Шурбевска rshflor@gmail.com   071/219-280 

Завод за здравствена 
заштита Велес 

 

Лазо Осмаков 
14 

 

043/              
233-202 

 

заменик      

Завод за здравствена 
заштита Велес 

Амбуланти на село 

(државна) 

Лазо Осмаков 
14 

с.Богомила 

043/              
233-202 

248-300 

одговорно лице Биљана Трајкова Тодор Х. 
Офицерчето 4/3   071/219-278 

      

раководител Нема лекар     

Амбуланти на село 

(државна) 

Министерство за 
здраство  

Агенција за храна и 
ветеринарство  

с.Бузалково 255-886 раководител Нема лекар    
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Амбуланти на село 

(државна) 

Министерство за 
здраство  

Агенција за храна и 
ветеринарство  

Министерство за 
здраство  

Агенција за храна и 
ветеринарство  

Жива Фарм 

с.Иванковци 253-390 раководител Нема лекар     

с.г.Оризари 255-011 раководител Приватна ординација     

  раководител Весна Вишинова     
Ленче Андонова    075/268 – 835  

075/442 – 461  

 

Ленинова 7 

 

235121 
Жив. потекло Перица Трајковски    070/383 - 158 

Министерство за 
здраство  

Агенција за храна и 
ветеринарство  

Жива Фарм 

 

 

Ленинова 7 

 

 

235121 

 

Не жив. потекло  Сузана Богеска     070 409 - 356 

      

     

 

Јака Градска Аптека 
Алексо 

Демниевски 1  директор Бранкица Митева   232-169 070-689-097 

Јака Градска Аптека 

 

Алексо 
Демниевски 1 

 

 

 
заменик     

 

Јака Градска Аптека 

Г р а д е ж н и    п р е т п 
р и ј а т и ј а 

Алексо 
Демниевски 1 

 

 

 

одговорно лице    231-512  
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Бетон Трејд ДОО Вардарска бб  директор Венко Митревски    070-315-791 

Бетон Трејд ДОО 

ГП Ива Инжињеринг 

Вардарска б  

 

 

 
     

 

Бетон Трејд ДОО 

ГП Ива Инжињеринг 

ГП Ива Инжињеринг 

 

Вардарска бб 

 

 

 

 

 

одговорно лице      

директор Орце ivaing@yahoo.com 233-661  075-216-443 

заменик     
 

ГП Ива Инжињеринг 

Златна Градба 

 

Невена 
Георгиева 
Дуња 15 

 

230-688 
230-588 ф 

одговорно лице      

      

директор Миливој Јосифов    070-975-966 

Златна Градба 

И з г р е в 

Невена 
Георгиева 
Дуња 15 

 

230-688 
230-588 ф 

 

заменик     

 

Златна Градба 

И з г р е в 

И з г р е в 

 

 

Невена 
Георгиева 
Дуња 15 

 

 

230-688 
230-588 ф 

 

 

одговорно лице      

директор Љупче Горгиев      Вардарска 1   078/449-002 

заменик     

 

И з г р е в 

 

Делта пром 

 

Борис  
Карпузов 1/1-2 
 

 

043/234-
440 

П.Фах 

одговорно лице      

      

директор Нове Димитриевски delta-prom@t-
home.mk   070-216-077 

mailto:delta-prom@t-home.mk
mailto:delta-prom@t-home.mk
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232658 

 

Делта пром 

 

Борис  
Карпузов 1/1-2 
 

 

043/234-
440 

П.Фах 

232658 

 

заменик     

 

Делта пром 

Т  р  а  н  с  п  о  р  т  н  о   
-  п р е в о з н и         п р 
е т п р и  ја т и ј а  

Борис  
Карпузов 1/1-2 
 

 

043/234-
440 

П.Фах 

232658 

 

одговорно лице      

      

     
 

ПП Панпромет   15-92 

 Пантакси                              
(транспорт на лица) 

 

Ленинова 18 
Ленинова 18 

043 /             
222-192 директор Горан Ордев    

070 216 161 

ПП Панпромет   15-92 

 Пантакси                              (транспорт на лица) 

Марија Трејд превоз  (транспорт на стоки) 

Ленинова  
Ленинова  

Никола Кар   

              
 

  
 

     

 

ПП Панпромет   15-92 

 Пантакси                              
(транспорт на лица) 

Марија Трејд превоз  
(транспорт на стоки) 

Марија Трејд превоз  

Ленинова 18 
Ленинова 18 

Никола Карев 
19 

Никола Карев 
19 

043 /             
222-192 

233-604 
233-341 
232-990 

233-604 
233-341 

      

директор Венко Петровски   234-264 070-216-036 

заменик     

070-216-389 
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(транспорт на стоки) 

 

 232-990 

 

Марија Трејд превоз  
(транспорт на стоки) 

ПП Симит Шпед                        
(транспорт на стоки) 

Никола Карев 
19 

 

233-604 
233-341 
232-990 

 

одговорно лице      

      

директор Тодор Симитчиев 11ти Октомври 2/5   070/216 - 124 

ПП Симит Шпед                        
(транспорт на стоки) 

ПП Тетра Шпед                            
(транспорт на стоки) 

 

 

 

 
одговорно лице Саша Симитчиев 11ти Октомври 2/5   

078/200 - 205 

ПП Симит Шпед                        
(транспорт на стоки) 

ПП Тетра Шпед                            
(транспорт на стоки) 

ПП Тетра Шпед                            
(транспорт на стоки) 

Данс Експрес                                       
(превоз на лица) 

 

 

075-213-459 

 

 

232-359 

одговорно лице Петре Димов    070/216 684 

      

     

 

ПП Тетра Шпед                            
(транспорт на стоки) 

Данс Експрес                                       
(превоз на лица) 

Х о т е л с к о – у г о с т 
и т е л с к и   п р е т п р 
и ј а т и ј а 

 

075-213-459 

 

 

232-359 

232-359 

      

     070-216-359 

     

 

Хотел Романтик  
043/                   

212-828 

043/                     

управител Славче Ефтовски Нада 
Бутникошарова 3/9   075/462-981 
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212-999 

Хотел Романтик 

Хотел  Монтенегро Ривијера 

 

 

                   
 

                     
 

                 
 

   
 

  
    

Хотел Романтик 

Хотел  Монтенегро 
Ривијера 

Хотел  Монтенегро 
Ривијера 

Ресторан Глориус 

 

 

 

043/                   
212-828 

043/                     
212-999 

043/                 
212-223 

043/                 
212-223 

 

одговорно лице      

управител Зоран Тодоровски Благој Ѓорев 193   071/265-188 
075/265-244 

Одговорно лице Бојан Тодоровски Благој Ѓорев 193   075/265-244 

Хотел  Монтенегро 
Ривијера 

Ресторан Глориус 

Ресторан Глориус 

Ресторан Розе сала 

 

 

 

043/                 
212-223 

 

043/              
225-541 

Одговорно лице БлагојчеТодоровски Благој Ѓорев 193   075/216-344 

      

      

Ресторан Глориус 

Ресторан Розе сала 

Ресторан Розе сала 

Прокредит академија 

 

 

Езеро Младост 

 

043/              
225-541 

043/              
225-541 

043 800  

      

Управител  Каџбанова Оливера Андон 
Шурков10/31   070/276-140 

Одговорно лице Каџбанов марјан Андон  Шурков 
10/31   071/338-138 
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345 

Ресторан Розе сала 

Прокредит академија 

Прокредит академија 

Хотел  Гарденија 

 

 

Езеро Младост 

Езеро Младост 

 

043/              
225-541 

043 800  
345 

043 800  
345 

 

Одговорно лице Гогов Сашко Сараевска 68   076/601-636 

Одговорно лице Сарита Димески Белградска 45   071/223-794 

Одговорно лице Васил Марков Павел Шатев 22   071/252-729 

Прокредит академија 

Хотел  Гарденија 

Мотел Македонија 

Езеро Младост 

С.каласлари 

043 800  
345 

043/                       
215 900 

Одговорно лице      

Директор 
одговорно лице 
одговорно лице 

Зоран Мирсинов                   
АнаМирсинова    
Олгица Петрова 

Благој Нечев 49           
Благој Нечев 49 
Благој Нечев 24 

  
070/216-690     
070/375-223                 
076/323-494 

Управител       

Мотел Македонија 

Мотел Лозар 

М и М Ком ТТ 

С.каласлари 

 

043/                       
215 900 

043/             
231-522 

Одговорно лице      

Мотел Македонија 

Мотел Лозар 

М и М Ком ТТ 

Мотел Лозар 

М и М Ком ТТ 

П л а н и н а р с к и    д о 
м о в и      и  други 
сместувачки капацитети 

С.каласлари 

 

 

043/                       
215 900 

043/             
231-522 

043/             
231-522 

      

директор Марјан Ѓошевски    070-216-256 

заменик нема     

Мотел Лозар  043/             одговорно лице Јанчевска Паулина    071/213-401 
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М и М Ком ТТ 

П л а н и н а р с к и    д о 
м о в и      и  други 
сместувачки капацитети 

 

 

 231-522       

      

Планинарски домови ПСК Чеплес            

Планинарски домови 

 
Бреза          

Планинарски домови 

К у л т у р н и у с т а н о 
в и 

Ораов Дол  (зелен рај) Одговорно лице Зоран Игновски Орце Мартинов 52   072/207-653 
076/386-002 

Мокрени Металург Одговорно лице Драган Гичев С.Чолошево   078/202-549 

Папрадиште   
40 легла  Гринпауер Одговорни лица   Игор Смилев               

Емил Смилев 
8мисептември  59/1   
8ми септември 59/1   075/361-877  

075/757-297 

        

         

Народен Театар 

Ј.Х.К. - Џинот 
Благој Ѓоре          

 

Народен Театар 

Ј.Х.К. - Џинот 

Матична библиотека                            Гоце Делчев   

 

Благој Ѓор   

Алексо Дем  

 

                    
 

      

 

Народен Театар Благој Ѓорев бб 231-750 одговорно лице      
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Ј.Х.К. - Џинот 

Матична библиотека                            
Гоце Делчев   

Матична библиотека                            
Гоце Делчев   

 

Алексо 
Демниев 

Алексо 
Демниев 

 

043/                    
212-033 

043/                    
212-033 

 

директор Игор Крајчев    
igor_krajcev@yahoo.com  Благој Нечев 43    075 312 137  

заменик нема    

 

Матична библиотека                            
Гоце Делчев   

 

Алексо 
Демниев 

 

043/                    
212-033 

 

одговорно лице 
Гордана Васковска     
gordanavaskovska@yahoo.
com 

Ѓ.Димитров 38   
 075 / 312 - 138 

 

      

      

Народен Музеј 8ми Септември  
22 

043/231-
434 директор Елица Николова Васа Кошулчева 12   076/278-458 

Народен Музеј 

З д р у ж е н и ј а   н а    г 
р а ѓ а н и 

8ми Септември  
22 

 

043/231-
434 заменик нема    

 

Народен Музеј 

З д р у ж е н и ј а   н а    г 
р а ѓ а н и 

 

8ми Септември  
22 

 

043/231-
434 

одговорно лице Марин Клифов Лазо Трпков 76   076/279-272 

      

      

Здружение на возачи Моша Пијад     
         

Здружение на возачи 

 

Моша Пија   

 

  
 

 
     

 

Здружение на возачи Моша Пијаде 212-444 одговорно лице      

mailto:igor_krajcev@yahoo.com
mailto:gordanavaskovska@yahoo.com
mailto:gordanavaskovska@yahoo.com
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Општински одбор на 
Црвен Крст на 
Македонија 

veles@redcross.org.mk 

13 

8ми Септември 
166а 

212-449 
221-600 

043/                 
231-537 

      

претседател Милчо Трајков Лазо Осмаков 9   
070-216-599 

Општински одбор на 
Црвен Крст на 
Македонија 

veles@redcross.org.mk 

ПП сојуз на Општина 
Велес  сите се во пензија, 
кадарот мора да се 
обнови за да 
профункционира сојузот. 

8ми Септември 
166а 

Моша Пијаде 
бб 

043/                 
231-537 

193 

секретар Миле Маџаров Ордан Џинот 25   

075-649-548 

Општински одбор на 
Црвен Крст на 
Македонија 

veles@redcross.org.mk 

ПП сојуз на Општина 
Велес  сите се во пензија, 
кадарот мора да се 
обнови за да 
профункционира сојузот. 

ПП сојуз на Општина 
Велес  сите се во пензија, 
кадарот мора да се 
обнови за да 
профункционира сојузот. 

ЗЛД - Руен 

8ми Септември 
166а 

Моша Пијаде 
бб 

Моша Пијаде 
бб 

Велес 

043/                 
231-537 

193 

193 

 

одговорно лице Лидија Стојановиќ Алексо Демниевски 
39   070/736-338 

претседател Тодор Грков    071-274-126 

потпретседател Ристе Мицевски    

075-497-405 

ПП сојуз на Општина Моша Пијаде 193 секретар Младен Најдовски    075-312 168 
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Велес  сите се во пензија, 
кадарот мора да се 
обнови за да 
профункционира сојузот. 

ЗЛД - Руен 

ЗЛД - Руен 

Извиднички одред                      
Димитар Влахов - Велес 

бб 

Велес 

Велес 

 

 

 

претседател Јордан Петковски Прва Комуна 6   075/497-000 

управник Анета Андова ХристоТатарчев 4/2-
2   078/449-173 

ЗЛД - Руен 

Извиднички одред                      
Димитар Влахов - Велес 

Извиднички одред                      
Димитар Влахов - Велес 

Кајак  клубови -  Велес 

Велес 

 

 

 

 

 

ловочувар Коче Андреев Јовче Кучук   075/318-956 

ловочувар Ристе Рогужаров Б.Село   075/497-010 

ловочувар Владо Величков Иванковци   075/497-031 

ловочувар Ване Нанов Васил Главинов   075/497-002 

претседател Ангелче Гушев Енгелсова 4    070/265- 250 

потпретседател Ненад Андреевски Стојан Буридан 16   071/716-705 

Извиднички одред                      
Димитар Влахов - Велес 

Кајак  клубови -  Велес 

Кајак  клубови -  Велес 

 

 

 

 

 

 

 

одговорно лице нема     

Кајак к. Гемиџии Валентин Хаџиарсов Орце Шутев 34   075/208-512 

Кајак к. Вардар Димче Стефановски Скопска 15   075/375-763 

Кајак  клубови -  Велес 

О с т а н а т и 

 

 

 

 

Кајак к. Вила Зора Јове  Спасиќ Прохор Пчински 24   078/329-508 

Кајак к. Бабуна Роберт Папазов Благој Ѓорев к-2/21   077/520-353 
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Гарнизон - Велес Благој Ѓоре      
 

                               
 

 

    
 

 
   

Гарнизон - Велес 

Печатница  Ројал Принт 

Благој Ѓор   

Благој Ѓоре   
а 

 

 
  

  
  

    
 

Гарнизон - Велес 

Печатница  Ројал Принт 

Печатница  Ројал Принт 

 Телевизија  Канал 21 

Благој Ѓорев бб 

Благој Ѓорев 
104 а 

Благој Ѓорев 
104 а 

А.Демниевски 
б.б., Спорско-

"25 мај" 

 

226-665 

226-665 

 

Резервен 
оперативен 

дежурен 
Секојдневна  ротација    

043/215-741 

сопстевник Качуров Вили 
vilikacurov@yahoo 

com 
  

071-206-526 

     
 

Печатница  Ројал Принт 

 Телевизија  Канал 21 

Телевизија Здравкин 

 e-mail: 
tvzdravkin@mt.net.mk 
  

Благој Ѓорев 
104 а 

А.Демниевски 
б.б., Спорско-

"25 мај" 

Димче Мирчев 
1 
   

226-665 

043/               
212-903  

      

сопственик Зоран Ставрев Васил главинов    
070-216-421 

078/446-177 

сопственик Ангел Здравкин Ѓошо Органџиев   

 

078/259-111 

Телевизија  К1 

 
Филип Втори 3 043/230-

690 директор Анде Габеров Благој Нечев 2   
070/242-793 

ПЗУ ординација Трајкови Л.Осмаков 9  директор Милчо Трајков Л.Осмаков 9   070-216-599 

Спасители  -  
координатор за 
безбедност на град 

  одговорно лице Иле Попов Благој Абрашев 7   
070/863-735 

mailto:tvzdravkin@mt.net.mk
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Велес 

Услуги од катастар Позади 
Северот  

Буба и Лидија 

 
    

078-200-636 

078-200-626 

Венуле   раководител Дивна Пешевска    070/231-014 

         

         

ЗЈ / :  СПИСОКОТ Е АЖУРИРАН  ВО ноември 2020 год ( ажурирањето е активно) 
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К  А  Р  Т  А 

на град ВЕЛЕС 

        

Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 
 
 
 

Општински штаб за   
Заштита и спасување 

 
 
 

Одделенија за  
Заштита и спасување 

 

1 

7 

2-6 

8-9 

1 

2-9 



1 
 

Прилог:1 

 

 

 

 

 

 

 

Д о к у м е н т и 
 

за мобилизација на просторните сили за заштита и спасување 

во Општина Велес 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес, Mарт 2016 година 



2 
 

С о д р ж и н а : 

 

1/1-Наредба за начинот на подготвување и извршување на мобилизацијата на  

просторните сили за заштита и спасување во Општина Велес 

1/2-Проценка на условите во кои ќе се спроведува и извршува мобилизацијата  на  

просторните сили за заштита и спасување во Општина Велес 

1/3-Упатство за извршување на мобилизацијата на општинските сили за заштита и 

  спасување за одговорното лице 

1/4-Потсетник за работа на командантот на ОШЗС за време на мобилизацијата 

1/5-Преглед на припадниците на општинскиот штаб за заштита и спасување во  

Општина Велес 

1/6-Потсетник за работа на началникот на ОШЗС за време на мобилизацијата 

1/7-Потсетник за работа на помошникот на началникот за оперативни работи во  

ОШЗС-Велес 

1/7-Потсетник за работа на помошникот на началникот на РШЗС за планирање   

1/8-Потсетник за работа на помошниците на началникот на ОШЗС за време на  

мобилизацијата 

1/9-Упатаство за работа на на возач-курир во ОШЗС за време на мобилизацијата 

1/10-Упатство за работа на архивар-администратор во ОШЗС за време на  

мобилизацијата 

1/11-Упатство за работа на референтот за материјално работење (магацинеррот) во  

 Општина Велес за време на мобилизацијата 

1/12-Шема на временското одвивање на активностите во мобилизацијата 

1/13-Мрежен дијаграм за одвивање на мобилизацијата 

1/14-Шема на повикување на општинските сили за заштита и спасување во општина  

Велес 

1/15-Преглед на пополнетоста на просторните сили за заштита и спасување со  

   припадници во Општина Велес 

1/16-Преглед на командирите на општинските единици за заштита и спасување во  

 Општина Велес 

1/17-Преглед на возила и механизација заопштинските сили за заштита и спасување  

во Општина Велес 
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1/18-Преглед на мобилизациските собиралишта на ПСЗС во Општина Велес 

1/19-Преглед на изводите на документите за мобилизација кои им се доставуваат на  

единиците и начин на нивно доставување 

1/20-Преглед на потребните финансиски средства за ангажирање на општинските  

сили за заштита и спасување за 1 ден 

1/21-Мерки за безбедност за време на мобилизацијата 

1/22-Здравствено обезбедување за време на мобилизацијата 

1/23-Сообраќајно обезбедување за време на мобилизацијата 

1/24-Преглед на пополнетоста на ПСЗС во Општина Велес за време на  

мобилизацијата 

1/25-Образец за анализа за извршената мобилизација 

1/26-Упатство за подигање и враќање на опремата во магацинот 

1/27-Преглед на мобилизациските собиралишта на карта на градот   
  

 

     Општински штаб за заштита и спасување-Велес 

         К о м а н д а н т 

                 м-р Славчо Чадиев 
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 Прилог:1/1 
 

 
 

Н А Р Е Д Б А 
за начинот на подготвување и извршување на мобилизацијата на 

републичките сили за заштита и спасување во Регионалното 
одделение за заштита и спасување Велес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Велес, 2016 годинa 
 
 
 
 

 



5 
 

Врз основа на член 12 став 2 од Уредбата за начинот на подготвувањето и 
спроведувањето на подготвеноста и мобилизацијата на силите за заштита и 
спасување („Сл.Вес.на РМ“ бр.60/06),командантот на општинскиот штаб за заштита и 
спасување во Општина Велесдонесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

за начинот на подготвување и извршување на мобилизацијата на 
просторните сили за заштита и спасување во Општина Велес 

 
1.Со оваа наредба се утврдува начинот на подготвувањето и спроведувањето 

на подготвенота и мобилизацијата на просторните сили за заштита и спасување 
(ПСЗС) во Општина Велес. 

2.Со мобилизацијата ПСЗС требе да се доведат во состојба на готовност за 
употреба (извршување на задачи во заштитата и спасувањето од природни непогоди и 
други несреќи) во согласност со документите за нивна употреба. 

3.Документите за мобилизација на ПСЗС да се разработат според пропишаните 
упатства за нивната содржина и да овозмажат успешно извршување на општа или 
делумна мобилизација. 

4.Со подготвувањето и спроведување на подготвеноста и мобилизацијата ќе 
раководи командантотво согласност со неговите законски овластувања. 

5.Подготовките за подготвеност и мобилизација се составен дел на 
подготовките за заштита и спасување во единствениот систем за заштита и спасување 
и во нив треба да се предвидат и опфатат  задачи,мерки и постапки кои се извршуваат 
благовремено и во согласност со постојните упатства,а се до добивањето на 
наредбата за мобилизација. 

6.Во спроведување на подготовките за подготвеност и мобилизација, ПСЗС 
задолжително се обучуваат за успешно извршување на мобилизацијата (вклучително 
и за работа со опремата со која се задолжени) според планови,програми и упатства 
донесени од директорот на дирекцијата за заштита и спасување. 

7.За успешно подготвување и спроведување на подготвеноста и мобилиза-
цијата да се проценат условите и можностите во кои ќе се извршуваат,а кои се нужни 
за доведување на ПСЗС во состојба на готовност за извршување на своите задачи.     

8.Мобилизацијциските собиралишта на ПСЗС се: 
-дворот пред зградата на Општина Велес (паркот) ул. „Панко Брашнар“ бб. 
– за ОШЗС,одделението за прва медицинска помош,одделението за заштита и 
спасување од поплави, одделението за комунални работи  (за електрични 
инсталации),одделението за комунални работи (за ТТ инсталации  и 
одделението за засолнување; 
-дворот на управната зграда на ЈКП „Дервен“ на ул Вардарска бб.-за водот 
за асанација и одделението за комунални работи (за водовод и канализација); 
-противпожарен дом на ул.„Моша Пијаде“ бр.2 - за одделението за заштита 
и спасување од пожари. 
9.Времетраењето на мобилизацијата изнесува 4часа. 
10.При пополнувањето на ОШЗС да се внимава од местото на нивно живеење 

до мобилизациското собиралиште да може да стасаат за една четвртина од 
определеното време за извршување на мобилизцијата. 

11.Повикувањето на ПСЗС да се организира и подготви преку самоповикување, 
на начин кој ќе овозможи нивно навремено доаѓање на собиралиштата. 

12.Во документите за мобилизација да се предвидат мерки за здравствено, 
сообраќајно и друго обезбедување,како и потребните материјални и финансиски 
средства. 

13.Исхрана на ПСЗС да се организира и обезбедува почнувајќи од М+4часа од 
добивањето на наредбата. 
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14.По добивањето на наредбата за мобилизација веднаш се постапува според 
документите за мобилизација на ПСЗС.  

15.Следењето и извршувањето на мобилизацијата ќе се врши преку средствата 
за врски и личнo,а според утврден начин во документите за мобилизација. 

16.Доставување на извештаи за текот и извршувањето на мобилизацијата да се 
врши според утврден начин во документите за мобилизација. 

17.Во документите за мобилизација во согласност со упатства на директорот на 
ДЗС,да се утврди начинот на распуштање на ПСЗС и на конзервирање на опремата 
која била деконзервирана. 

18.За извршување на мобилизацијата е одговорен командантот на ОШЗС. 
Тг-15 
 
        

 
 

К о м а н д а н т 
       м-р Славчо Чадиев 
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Прилог:1/2 

 

 

П р о ц е н а 
на условите во кои ќе се спроведува и извршува 

мобилизацијата на ПСЗС во Општина Велес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес,2016 година 
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 П р о ц е н а 
на условите во кои ќе се спроведува и извршува 

мобилизацијата на ПСЗС во Општина Велес 

 

Состојба на организираност и оспособеност на ПСЗС во Општина Велес 

 

 Анализата на состојбата на силите за заштита и спасување во Општина Велес 
во однос на проценетите потреби и законските обврски за нивно формирање, 
пополнетост со потребниот персонал и материјални ресурси, нивната оспособеност и 
увежабаност за извршување на задачите во заштитата и спасување, укажува на 
потребата од соодветен третман потребен за ефикасна заштита и спасување на 
луѓето и материјалните добра, определен со законот за заштита и спасување и актите 
кои произлегуваат од него. 

 Податоците со кои располага Општина Велес за формирањето,состојбата и 
можностите на силите за заштита и спасување ќе ги обработиме во следниот текст.   

 

а.Просторни сили за заштита и спасување (општински) 

 

На основа на процената на ризиците и опасностите од природни непогоди и 
други несреќи, Советот на Општина Велес има донесено одлука за формирање на 
просторни сили за заштита и спасување во Општина Велес,со која се формирани 
следните пеосторни сили за заштита и спасување: 

-Општински штаб за заштита и спасување; 

-Одделение за прва медицинска помош; 

-Одделение за противпожарна заштита; 

-Одделение за спасување од поплави; 

-Одделение за комунални работи (за водовод и канализација); 

-Одделение за комунални работи (за електрични инсталации) 

-Одделение за комунални работи (за ТТ инсталации); 

-Вод за асанација во ЈКП „Дервен“; 

-Одделение за засолнување 

а-1.Пополнетост на просторните сили за заштита и спасување 

Со персонал-припадници 

Состојба:10.06.2015 година 
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Ре
де

н 
бр

ој
 

Н а з и в  

на единицата-штабот 

Број на 
распоредени 
припадници 

За
бе

ле
ш

ка
 

С
ле

ди
 

П
оп

ол
не

то
 

%
 

на
 п

оп
ол

на
 

1. Просторен штаб за заштита и спасување 10 10 100  

2. Одделение за прва медицинска помош 10 10 100  

3. Одделение за заштита и спасување од поплави 7 1 14  

4. Одделение за заштита и спасување од пожари 9 9 100  

5. Одделение за комунални работи (за водовод и канализација) 9 4 44  

6. Одделение за комунални работи (за електро инсталации) 9 7 74  

7. Одделение за комунални работи (за ТТ инсталации) 9 7 74  

8. Вод за асанација на теренот во ЈКП „Дервен“ 39 - -  

9. Одделение за засолнување 5 5 100  

В к у п н о 107 53 49  

тг-15 

 Податоците во прегледот упатуваат на фактот дека пополенетоста на 
републичките единици  за заштита и спасување со персонал-припадници  се движи од 
0%-100% што не е доволно за тимско извршување на наменските задачи. 

Продлабочената анализа на податоците посебно на секоја единицаупатуваат 
на констатација дека вака нискиот процент на пополнетост на општинските сили за 
заштита и спасување се должи првенствено на непополнетоста на водот за асанација 
во ЈКП „Дервен“ и одделението за заштита и спасување од поплави,а во некои 
единици и поради недостаток на персонал од дадените формациски специјалности и 
видови на образование, што ќе им го отежнe извршувањето на задачите во заштитата 
и спасувањето. Непополнетоста на единиците се должи и заради нераспоредени 
возила и друга механизација.Овие податоци мора да се земат во предвид при 
планирањето на нивната употреба и ангажирање.  
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Со опрема 

 Состојба:10.06.2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Н а з и в  

на единицата-штабот 

Пополнетост со опрема во % 

Лична Колективна 

Вк
уп

но
 

оп
ш

та
 

по
се

бн
а 

ис
хр

ан
а 

за
ед

ни
чк

а 

по
се

бн
а 

1. Просторен штаб за заштита и спасување 0 0 0 0 0 0 

2. Одделение за прва медицинска помош 0 0 0 0 0 0 

3. Одделение за заштита и спасување од поплави 0 0 0 0 0 0 

4. Одделение за заштита и спасување од пожари 0 0 0 0 0 0 

5. Одделение за комунални работи (за водовод и канализација) 0 0 0 0 0 0 

6. Одделение за комунални работи (за електро инсталации) 0 0 0 0 0 0 

7. Одделение за комунални работи (за ТТ инсталации) 0 0 0 0 0 0 

8. Вод за аасанација на теренот во ЈКП Дервен 0 0 0 0 0 0 

9. Одделение за засолнување 0 0 0 0 0 0 

В к у п н о 0 0 0 0 0 0 

тг-15 

  

Пополнетоста на општинските единици за заштита и спасување со лична 
опрема изнесува околу 0%,со колективна 0% и со колективна посебна околу 0%.Тоа 
значи дека силите за заштита и спасување на општината поради неопременоста,нема 
да бидат во можност да целосно да ги извршуваат своите задачи. 

При планирањето на употребата на општинските единици за заштита и 
спасување мора да се има предвид нивната опременост која има директно влијание на 
нивната ефикасност,од што произлегува дека тие можат да ги извршуваат своите 
задачи со ограничен или намален обем, во однос  на очекуваните резултати за 
таквите состави,што упатува на потребата за нивно итно опремување.   
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Со возила и механизација 

Состојба:10.06.2015 година 

Вид 

на моторното возило 

-механизацијата 

Н а з и в  н а  е д и н и ц а т а 

О
пш

ти
нс

ки
 ш

та
б 

за
 з

аш
ти

та
 и

 
сп

ас
ув

ањ
е 
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дд

ел
ен
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 з

а 
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рв
а 

ин
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а 
по

м
ош

 

О
дд
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ен
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 з

а 
за

ш
ти

та
 

и 
сп

ас
ув

ањ
е 

од
 

по
пл

ав
и 

О
дд
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ен
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 з

а 
за

ш
ти

та
 

и 
сп

ас
ув

ањ
е 

од
 п

ож
ар

и 

О
КР

 –
за

 в
од

ов
од

 и
 

ка
на

ли
за

ци
ја

 

О
КР

- з
а 

ел
ек

тр
ои

нс
та

ла
ци

и 

О
КР

-з
а 

ТТ
 и

нс
та

ла
ци

и 

Во
д 

за
 а

сн
ац

иј
а 

на
 

те
ре

но
т 

О
дд

ел
ен

ие
 з

а 
за

со
лн

ув
ањ

е 

В
 к

 у
 п

 н
 о

 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

Патничко возило                     

Теренско возило                     

Трактор со приколка                     

Мини бус-комнибус                     

Санитетско возило                     

Камион од 1,5 до 3 тони                     

Камион од 3 до 7 тони                     

Камион до 20 тони                     

Теренско возило со приколка                     

Автоцистерна обична                     

Противпожарна автоцистерна                     

Комбинирана противпожарна кола                     

Чамец за 7 до 10 лица                     

Булдозер                     

Утоварувач                     

Ровокопач                     

Автодигалка                     

Вкупно                     

% напополнетост                     

тг-15 

 

 Од податоците во прегледот е сосема видливо, дека распоредените возила и 
механизација во општинските сили за заштита и спасување се недоволни и тоа 
посебно со специјални возила, од кои најдиректно зависи нивната ефикасност. 
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а.2.Оспособеност-обученост-увежбаност  

 

Состојба: 10.06.2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 Н а з и в 

единицата-штабот 

тимот за брз одговор 

Вид на завршена 
обука во % 

Број на 
учества во 

О
сн

ов
на

 

до
по

лн
ит

ел
на

 

сп
ец

иј
ал

из
ир

ан
а 

тр
ен

ин
г 

ве
жб

и 

1. Просторен штаб за заштита и спасување 100 0 0 0 0 

2. Одделение за прва медицинска помош 0 0 0 0 0 

3. Одделение за заштита и спасување од поплави 0 0 0 0 0 

4. Одделение за заштита и спасување од пожари 0 0 0 0 0 

5. Одделение за комунални работи (за водовод и 
канализација) 0 0 0 0 0 

6. Одделение за комунални работи (за електро инсталации) 0 0 0 0 0 

7. Одделение за комунални работи (за ТТ инсталации) 0 0 0 0 0 

8. Вод за аасанација на теренот во ЈКП Дервен 0 0 0 0 0 

9. Одделение за засолнување 0 0 0 0 0 

Вкупно  0 8 0 0 0 

тг-15 

 

Обученоста на општинските сили за заштита и спасување е на доста ниско 
ниво.И покрај соодветната кадровска пополнетост во процентот во кој се тие 
пополнети, видлив е фактот декаприпадниците на општинските сили за заштита и 
спасување не се обучени за извршување на задачите за кои се формирани. 

Од тие причини при планирањето на нивната употреба-ангажирање, мора да се 
земе во предвид очекувано намалена ефикасност, заради што доколку е можно пред 
нивното ангажирање треба да се спроведе дополнителна-наменска обука за 
активностите кои им се наложуваат со наредбата за нивна употреба. 
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а-3.Подготвеност и мобилизација 

За општинските просторни сили за заштита и спасување е изготвен 
мобилизациски план, со кој е дефиниран начинот на нивното повикување. 
Повикувањето на припадниците во единиците и ОШЗС се врши со курири од штабот и 
самоповикување со припадници од составот на единиците. 

Практичната проверка на мобилизацискиот план сеуште не е извршена, заради 
што не може да се даде оцена на неговата ефикасност. 

 При планирањето на мобилизацијата и употребата на општинските сили за 
заштита и спасување, треба да се земат предвид наведените отежнувачки околности 
(нерешени прашања) кои ќе имаат директно влијание на зголемување на времето на 
јавување, комплетирањето на нивните состави и доведување во состојба на 
готовност.Реално е да се очекува потребниот број на сили да се обезбедува со 
неколку кратно дуплирање на бројот на повиканите за да се дојде до оптимална бројка 
која би обезбедила соодветна и ефикасна интервенција. 

Констатација:За да може да се обезбеди успешна и ефикасна интервенција на 
општинските сили за заштита и спасување, неопходно е итно да се решат 
евидентираните отежнувачки околности, кои влијаат на ефикасниот одговор и тоа: 
соодветното и целосно пополнување со потребниот квалификуван персонал, 
обезбедување на потребен број на минимум исправна опрема, технички средства, 
механизација и возила,обезбедување на потребна логистичка поддршка и склучување 
на договори, утврдување на стандардни оперативни постапки при мобилизација и 
употреба, обезбедување и воспоставување на соодветен систем на врски, 
оспособување на припадниците за извршување на задачите на кои се распоредени (а 
посебно на стручниот и на командниот кадар) и постојан тренинг за одговор во 
најчесто очекуваните природни непогоди и други несреќи.   

 

б.Просторни сили за заштита и спасување во трговските друштва 

 

На подрачјето на Општина Велеспостојат повеќе трговски друштва кои според 
постојната законска регулатива и опасностите кои произлегуваат од технолошкиот 
процес се должни да формираат просторни сили за заштита и спасување и да имаат 
планови за заштита и спасување. 

И покрај евидентираните опасности за настанување на природни непогоди и 
други несреќи во просторот, објектите и технолошкиот процес, формирањето на 
просторните сили за заштита и спасување не е на ниво на потребите и можностите, 
заради што е реално да се очекува интервенциите на трговските друштва да бидат 
неорганизирани, несоодветни, ненавремени и неефикасни.Тоа во значителна мерка ќе 
ја отежне интервенцијата на општинските сили за заштита и спасување, бидејќи нема 
да го има очекуваното и потребното ниво на содејство, односно заедничкото и 
координирано дејствување. 

Од податоците со кои располага општината, сè уште нема формрано просторни 
сили за заштита и спасување во трговските друштва, што значи не може да се смета 
на нивно содејство при активности што ги спроведува општината за заштита и 
спасување од природни непогоди и други несреќи. 
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Прегед на просторните сили 

за заштита и спасување  на територијата на ПОЗС Велес 

состојба:10.06.2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Име на трговското 
друштво 

Вид на просторни сили за заштита и спасување 

во трговските друштва и број на припадници 

Ш
ЗС
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лн
и 
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ед
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а 
 п
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ош

 

За
ш
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њ
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по

жа
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За

ш
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та
 и
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па

су
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њ
е 
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по
пл
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и 

РХ
Б-
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а 
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м
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ни
 

За
ш
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њ
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а 
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ви
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и 
и 

П
Ж

П
 

За
ш
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су
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њ

е 
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а 

и 
П

РП
 

из
ви

ду
ва

њ
е 

Ас
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а 
на

 
те
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то

ри
ја

та
 

за
со

лн
ув

ањ
е 

В
 к

 у
 п

 н
 о

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Вкупно              

тг-15 

При планирањето на употребата на општинските сили за заштита и спасување, 
требе да се земат предвид овие податоци и внимателно да се смета на нивната 
помош и содејство во интервенциите за заштита и спасување од природни непогоди и 
други несреќи. 

 

в.Сили на невладините организации и здруженија на  

 граѓани во функција на заштитата и спасувањето 

 

Според добиените податоци во Општина Велес постојат респектабилни сили за 
заштита и спасување, фокусирани пред сè во општинската организација на Црвениот 
Крст во Велес, Противпожарниот сојуз на општината Велес и Сојузот на извидниците 
во Велес. 
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П р е г л е д  

на силите на невладините организации и здруженија на граѓани 

на територијата на ПОЗС Велес 

состојба 10.06.2015 година 

Н а з и в 

на невладината 
организација – 

здужението на граѓани 

Вид на организирани состави (тимови,единици,екипи и сл.) 

Вк
уп

но
 

т и м о в и 

До
бр

ов
ол

ни
 п

ро
ти

вп
ож

ар
ни

 
ед

ин
иц

и 

Зд
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н 

од
ре

д 

Бр
за

 п
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це
нк

а 
на

 
по

тр
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и 
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 т
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ен
 

Ло
ги

ст
чк
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од
др

ш
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 П
рв

а 
по

м
ош

 

сп
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ањ

е 
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 в
од

а 

пр
еч

ис
ту

ва
њ

е 

 н
а 

во
да

 

О
дг

ов
ор

 п
ри
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ст

ро
ф

и 

број       
на 

број       
на 

број        
на 

број       
на 

број       
на 

број       
на 

број       
на 

број       
на 

број       
на 

ти
м

ов
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

ти
м

ов
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

ти
м

ов
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

ти
м

ов
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

ти
м

ов
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

ти
м

ов
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

ДП
Е 

пр
ип

ад
ни

ци
 

Др
уж

ин
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

со
ст

ав
и 

пр
ип

ад
ни

ци
 

Општинска организација 
на Цревен Крст Велес 1 4 1 4 1 5 1 8 1 3 1 17     6 41 

Противпожарен сојуз на 
Општина Велес             2 26   2 26 

Здружение на граѓани 
ДПД Видра Велес             1 12   1 12 

Извиднчки одред 
Димитар Влахов Велес   + +   + +   + +   1 16 1 16 

Вкупно 1 4 1 4 1 5 1 8 1 3 1 17 3 38 1 16 10 95 

тг-15 

 

Податоците во прегледот упатуваат на постоење на респектабилни сили за 
заштита и спасување од разни специјалности и намени кои според информациите на 
наведените невладини организации и здруженија на граѓани се оспосбени и опремени 
за ефикасно извршување на задачите од областа за кои се формирани. 

Од податоците кои се добиени од наведените здруженија на граѓани,евидентно 
е дека исти лица се јавуваат во повеќе тимови што значи збирната бројка на 
припадници во тимовите не е реална.Ова особено е впечатливо за тимовите на 
општинската организација на Црвениот Крст од Велес. 
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Припадниците на доброволните противпожарни единици не се опремени со 
формациската опрема (лична и заедничка), заради што не ќе можат целосно да 
одговорат на задачите за кои се формирани.  

До сега овие сили за заштита и спасување не се употребени во акциите за 
заштита и спасување во настанатите природни непогоди и други несреќи  што значи 
не е проверена во пракса нивната подготвеност, заради што при планирањето на 
нивното ангажирање и содејство треба да се пристапи внимателно. 

 

Општински штаб за заштита и спасување 

    Командант 

      м-р Славчо Чадиев 
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Прилог-1/3 
  

У  П  А  Т  С  Т  В  О 
за извршување на мобилизација на општинските сили за заштита и спасување за 

одговорното лице во Општина Велес  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велес, 2016 година 
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У П А Т С Т В О 
за извршување на мобилизацијата за одговорното лице 

во Општина Велес 
 

 
Мобилизацијата на републичките сили за заштита и спасување започнува со 

добивањето на наредбата за мобилизација на овие сили за заштита и спасување од 
командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување. 

По добивањето на наредбата за мобилизација постапува според документите 
за мобилизација, активирајќи ги извршителите (куририте) на мобилизацијата,односно 
членовите на општинскиот штаб за заштита и спасување. 

Доколку добие наредба за побрза мобилизација на членовите на општинскиот 
штаб за заштита и спасување постапува според шемата за повикување на ОШЗС или 
ги повикува телефонски. 

По завршувањето на оваа активност ги известува одговорните или дежурните 
во зградите каде се лоцирани мобилизациските собиралишта – збориште,да се 
овозможи непречено прифаќање на припадниците на единиците,односно да им се 
овозможи да ги користат просториите и врските во објектот. 

Паралелно со претходната активност ги известува одговорните лица во МВР-
СВР Велес и ЈЗУ Здравен дом Велес за физичко и сообраќајно обезбедување на 
собиралиштата и за здравствено-медицинско обезбедување на единиците. 
 Го организира давањето и приемот на опремата и техничките средства во 
единиците за заштита и спасување. 

По доаѓањето на членовите на ОШЗС на собирното место заедно со 
администраторот во штабот ги собира податоците-извештаите за извршувањето на 
мобилизацијата од командирите на единиците. 

Се грижи за навремено прифаќање на припадниците единиците,навремениот 
дотур на опремата и техничките средства,за навремено обезбедување на средства за 
работа на единиците исхрана и др.  

Постапува според наредбите на командантот на општинскиот штаб за заштита 
и спасување. 

 
 

                                                                                                                К о м а н д а н т 
                                                                                      м-р Славчо Чадиев 
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Прилог 1 / 4 
 

 

П О Т С Е Т Н И К 
 

за работа на командантот на ОШЗС за време 
на мобилизацијата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В е л е с, 2016 година 
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П о т с е т н и к 
за работа на командантот на ОШЗС  

за време на мобилизацијата 
 

 По издавањето на наредбата за мобилизација на општинските сили за заштита 
и спасување, командантот на штабот ги извршува следните работи: 

1.Во начело и доколку не се врши посебно повикување на членовите на ОШЗС, 
телефонски или лично ги повикува одговорното лице и началникот на штабот и по 
извршеното меѓусебно консултирање ги задолжува да отпочнат со извршувањето на 
мобилизацијата. 

2.На началникот на штабот му издава упатства за проверка и подготвување на  
документите за мобилизација и употреба на општинските единици и на ОШЗС и за 
нивното доставување до единиците и членовите на штабот. 

3.Заедно со началникот на штабот или сам ги отвора просториите во кои треба 
да работи штабот и по потреба презема соодветни мерки за заштита. 

4.Преку кабинетот на градоначалникот издава наредба за повикување на 
вработените (магацинерот и благајникот) за издавање на опремата на единиците и за 
обезбедување на средства за работа,храна и пијалоци. 

5.Издава наредба до секторот за финасии за обезбедување на потребните 
финансиски средства за извршување на мобилизацијата и за работа на општинските 
сили за заштита и спасување ( храна, гориво, мазиво и  други средства ).  

6.На администраторот во штабот му ги доставува (го задолжува) деловодната 
книга и печатот и штембилот на ОШЗС. 

7.Одржува седница на штабот, на која ги запознава членовите со содржината на 
наредбата и им поставува задачи за следење и извршување на мобилизацијата. 

8.   Од членовите на штабот определува лица кои ќе заминат на збориштата на 
единиците за да им ја врачат документацијата на единиците, да им помагаат на 
командирите во извршувањето на работите, да воспостават врски за комуницирање и 
да ја следат мобилизацијата. 

9.Од прво пристигнатите членови на ОШЗС и вработените во општината, 
определувалица кои ќе ја подигнат од магацинот и поделат опремата на општинските 
сили за заштита и спасување. 

10.Ја следи мобилизацијата на единиците и на барање на членовите на штабот 
кои ја следат мобилизацијата определува-поставува нови командири на единиците. 

11.  По сопствена оценка, врши смотра или увид на текот на мобилизацијата на 
единиците на нивните собирни места (зборалиштата). 

12.Се грижи за обезбедување на храна и средства за работа на општинските 
сили за заштита и спасување и подрачниот штаб за заштита и спасување. 

13.По формирањето на единиците (спојувањето на припадниците со техничките 
средства и другата опрема), врши смотра и им издава задачи за натамош-ното 
ангажирање. 

14.Во колку одзивот на припадниците е недоволен (под 70 % или според 
сопствена оценка) наредува да се спроведе дополнителна мобилизација. 

15.По потреба воспоставува врски со одговорните лица-раководителите на 
МВР-СВР,подрачното одделение за заштита и спасување, командантите на опш-
тинските штабови за заштита од соседните општини, односно со градоначални-ците. 

16.Во зависност од целите на мобилизацијата, врши проценка на состојбата и 
донесува одлука за ангажирање на општинските сили за заштита и спасување во 
спроведување на мерките за заштита и спасување. 

17.Врши анализа на успешност на спроведаната мобилизација. 
    

 
 

Командант 
          м-р Славчо Чадиев
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Прилог-1/5 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторниот штаб за заштита и спасување 

 во Општина Велес 

Велес, 2016 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 
Вид на 

образование 
Вид на занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. Командант  Чадиев Миодраг Славчо 1959 Љубен Весов 29 071-237-538 - + - - 

2. Началник  Лазевски Љупче 1955 А. Шурков 12-4/1 070/321-600 
070/375-451 - + - - 

3. 

П
ом

ош
.н

а 
на

ча
л.

 з
а 

 Опер.раб.  Јорданов Ѓоре 1954 Благој Горев 137-3/8 070/375-705 - + - - 

4. Хум.мер.  Јовиќ Милан Горан 1962 Борис Трајковски 
19/40 

070/216-545 
на раб.СК - + - - 

5. Згр.и евак.  Најдовски Иван 1954 Благој Горев 23 071/274-145 - + - - 
6. ПП зашт.  Тодорова Воислав Ивка 1963 Крушевска 35 076/202-265 - + - - 
7. Поплави  Попов Илија   075/337-710 - + - - 
8. Администратор  Николовски Живко Слободан 1952 Никола Карев 35/10 075/348-816 - + - - 
9. Курир  Миов Киро Милан 1981 Тодор Ацев 8 070/302-216 - + - - 
10. Курир  Попзлатанов Тодор   070/395-089 - + - - 

            
Ажурирал:___________________ 
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Прилог-1/6 
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П О Т С Е Т Н И К 

 

за работа на началникот на РШЗС во ОЗС Велес 

за време на мобилизавијата 

 

 Во отсуство на командантот на ОШЗС ги врши сите работи предвидени во 
потсетникот на командантот во својство на негов заменик. Ако биде повикан по 
доаѓањето во работните простории му се јавува на командантот и од него добива 
наредби и упатства за натамошното ангажирање при што особено се грижи и ги 
извршува следните работи: 

 1.Заедно со одговорното лице ги повикува членовите на ОШЗС. 

 2.Ги проверува условите во просториите во кои треба да работат членовите на 
ОШЗС. 

 3.Ги подготвува документите за употреба на ПСЗС за поделба на членовите на 
ОШЗС. 

 4.Ги проверува условите за прифаќање на припадниците на ПСЗС на 
мобилизациските собиралишта и за тоа го известува командантот. 

 5.Заедно со одговорното лице ги подготви документите за мобилизација и 
употреба на ПСЗС и го организира нивното разнесување во единиците (на мобилиза-
циските собиралишта). 

 6.Со благајникот-одговорното лице за финансии го ревидира и ажурира 
прегледот на потребните финансиски средства за извршување на мобилизацијата и за 
работа на ПСЗС и го на одобрување на командантот на ОШЗС. 

 7.Го задолжува одговорното лице ако има потреба да ги подготви документите 
за мерките за заштита и спасување и да им ги подели на членовите на штабот. 

 8.Проверува дали е примен деловодникот за работа на штабот,печатот и 
штембилот и обезбедува услови за работа на администраторот. 

 9.По доаѓањето на членовите на ОШЗС ги разместува во просториите во кои 
требе да работат и по потреба им ги предава документите за областа која ја 
покриваат. 

 10.Прави распоред на членовите на штабот кои треба да заминат на 
мобилизациските собиралишта и му предлага на командантоот да ги одобри. 

 11.Заедно со одговорното лице прави предлог на составот на екипата за 
снабдување и му го доставува на командантот на одобрување. 

 12.Се грижи за навремено обезбедување на  вода, храна и средства за работа 
на ПСЗС и ја организира доставата до истите,според упатствата добиени од 
командантот. 

 13.Го проверува функционирањето на врските. 



24 
 

 14.Ги прима предлозите и барањата од членовите на штабо,командирите на 
единиците и магацинерот и му предлага на командантотначин за решавање на истите. 

 15.Ја координира работата на помошниците,ја обединува процената на 
состојбата и предложените мерки за ангажирање на единиците, прави предлог-одлука 
и му ја доставува на командантот. 

 16.Во извршувањето на наредбите на командантот им определува задачи на 
своите помошници. 

 17.Обезбедува достава на наредбите на командантот до единиците или лицата 
на кои тие се однесуваат. 

 18.Изготвува анализа и извештај за текот на мобилизацијата и ги доставува до 
командантот. 

 19.Ако некој од помошнците не е дојден,заедно со командантот ги 
прераспределува задолженијата на другите помошници, водејќи сметка на нивната 
стручност. 

 20.Ја следи мобилизацијата и го известува командантот и по потреба му 
предлага мерки за корекција на начинот и текот на одредени активности. 

 21.Извршува и други работи по наредба на командантот. 

 

        К о м а н д а н т 

       м-р Славчо Чадиев 
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П О Т С Е Т Н И К  

 за работа на помошникот на началникот за  

оперативни работи во ОШЗС Велес 

 

 Во отсуство на началникот на штабот ги врши работите на началникот на 
ОШЗС во својство на негов заменик.  

 По неговото ангажирање од страна на началникот на ОШЗС или командантот 
на штабот во рамките на делокругот на обврските во извршувањето на мобилизација-
та, посебно се грижи за извршување на следните работи: 

1. Доколку од него се бара врши повикување на членовите на ОШЗС според 
шемата на повикување на штабот. 

2. По доаѓањето во работните простории проверува дали на собирните места 
на единиците се исполнети условите за прифаќање на персоналот и материјално 
техничките средства на ПСЗС според потпишаните договори,особено во условите во 
кои се спроведува мобилизацијата.   

3. Ги подготвува документите за работа на командирите на единиците за време  
намобилизацијата и се грижи за нивна поделба по собирните места.  

4. Одржува постојани врски со командирите на единиците ( или членовите на 
штабот ) и прибора потребни податоци  за мобилизацијата. 

5. Доколку постојат проблеми во прифаќањето и сместувањето на 
припадниците на единиците и техничките средства на собирните места, особено во 
лоши временски услови интервинира тие да се разрешат. 

6. Ја следи мобилизацијата и на секои 2 часа, составува извештај за текот и 
извршувањето според приложениот образец и истиот го доставува до началникот на 
штабот. 

7. Доколку и после М + 2 часа од мобилизацијата нема пристигнато командир 
или заменик командир на единицата, заедно со началникот на штабот изготвува 
предлог за определување на припадник кој времено ќе ја врши функцијата командир 
на единицата.  

8. По одобрувањето на предлогот од страна на командирите на штаботги 
известува единиците и времените командири за нивното времено поставување. 

9. Води дневник за текот и извршувањето на мобилизацијата. 

10. Се грижи за спроведувањето на програмската обука со припадниците на 
единиците за време на мобилизацијата. 

11. По потреба (ако одзивот е помал од 70 % или пак не се јавени  одредени 
клучни специјалности или технички  средства) бара да се спроведе дополнителна 
мобилизација. 

12. Ги евидентира барањата на командирите на единиците и предлага начини 
за нивно решавање. 



27 
 

13. Дава предлог за дополнително пополнување на единиците со припадници, 
технички средства, возила, механизација и др. 

14. Се грижи за пренесувањето - доставувањето и спроведувањето на 
наредбите на командантот на ОШЗС до извршителите.  

15. Доколку во текот на мобилизацијата некои од припадниците се повредат или 
дојде до значително оштетување на дел од опремата или техничките средства преку 
командирите на единиците обезбедува вршење на увид и составување на записник 
или пак бара да се испратат стручни лица од ОШЗС. 

16. По завршувањето на мобилизацијата ако е наредено единиците да се 
распуштатсе грижи и го следи враќањето на опремата и другите технички средства, 
возила и маханизација. 

17. По извршеното раздолжување на опрематаорганизира смотра на единиците 
на која се дава оценка за извршувањето на мобилизацијата, а изтовремено го 
известува командантот на штабот заради негово присуство и вршење на смотра на 
единиците. 

18. Ги повикува командирите на единиците да се јават во просториите на 
штабот заради вршење на анализа и изготвување на извештај. 

19. Ги изготвува анализите и извештаите и му ги доставува на началникот на 

штабот. 

20. Врши и други работи по наредба на командантот и началникот на штабот. 

ТТ-09 

 

 

К о м а н д а н т  

               м-р Славчо Чадиев 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Прилог:1/8 
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П о т с е т н и к  

за работа на помошниците на началникот  

за време на мобилизацијата 

 

 

По доаѓањето на собирното место на општинскиот штаб за заштита и 
спасување (во зградата на општината,сала бр.??),ги извршува следните работи: 

1.Доколку според шемата за повикување на ОШЗС има добиено обврска да 
повика некој некој од членовите на штабот тоа го врши попатно при доаѓањето на 
мобилизациското собиралиште. 

2.Ги прима од началникот на штабот документите од планот за заштита и 
спасување(мерките за заштита и спасување) и тоа за мерката за која е задолжен во 
штабот. 

3.Ги разгледува примените документи и истите ги ажурира. 

4.Учествува во работата на штабот (седниците и другите форми на работа) и се 
запознава со целите-задачите на мобилизацијата. 

5.Ги проверува податоците за механизацијата,техничките средства, возила, 
заштитни објекти, екипи за интервенција и друго од општините и трговските друштва 
(претпријатијата) и во случај на големи отстапувања,а кои се од суштинско значење за 
заштитата и спасувањето предлага алтернативни решенија. 

6.Доколку е определен да оди на мобилизациските собиралишта на единиците 
ги прима документите од началникот на штабот,брзо ги разгледува-проучува и за 
нејасните работи бара појаснување. 

7.Според утврдениот распоред и начин, со документитезаминува во единицата 
каде треба да му помага на командирот и да ја следи мобилизацијата. 

8.По доаѓањето во единицата го бара командирот на единицата, а доколку тој 
не е дојден ги прифаќа припадниците на единицата. 

9.Воспоставува врски со штабот (радио,жичани или курирски). 

10.Им ги предаваат документите на командирот на единицата или на лице кое е 
времено поставен за командир на приложениот реверс. 

11.Во отсуство на командирот на единицата (до неговото доаѓање или до 
поставување на нов командир) ги врши работите на командир на единицата според 
потсетникот за работа. 

12.Му помага на командирот на единицата во извршувањето на неговите 
задачи и обврски за време на мобилизацијата. 

13.Доколку и после 60 минути од неговото пристигнување на мобилизациското 
собиралиште командирот на единицата не се јави во единицата или од разни причини 
не е во состојба да ги извршува своите обврски доставува предлог до началникот на 
штабот за времено поставување на нов командир, кој во начело треба да бида 
заменикот на командирот или некој од командирите наодделенијата-екипите. 
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14.Со новопоставениот командир (доколку добие известување од штабот) ја 
организира натамошната работа на единицата. 

15. Според сопствена оценка доколку мобилизацијата се одвива добро и 
според утврдениот ред бара дозвола од началникот на штабот за враќање во ОШЗС. 

16.По враќањето во просториите на штабот дополнително ги проценува 
состојбите за мерката за заштита и спасување за која е одговорен и предлага 
решенија за воочените проблеми. 

17.Учествува во изготвувањето на анализите и извештаите. 

18.  Врши и други работи кои ќе му ги определи началникот на штабот. 

 

 

 

           К о м а н д а н т 

      м-р Славчо Чадиев 
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Прилог-1/9 
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У П А Т С Т В О 

за работа на возач-курир во општинскиот штаб за заштита 

и спасување за време на мобилизацијата 

 

 По доаѓањето на мобилизациското собиралиште (зградата на општината)му се 
јавува на командантот на штабот и ги врши следните работи: 

1.Ги прима од командантот на штабот изводите од документите за 
мобилизација (повикување на припадниците на ОСЗС) кои се однесуваат на нивната 
работа за време на мобилизацијата,ги разгледува и според укажана потреба 
произлезена од добиени нови податоци,врши нивно ажурирање. 

 2.По завршеното разгледување и ажурирање на изводите од документите за 
повикување го информира командирот дека е сè во ред и дека може да се вклучат во 
повикувањето на припадниците според утврдениот план (шема).  

 3.Ја прима опремата наменета за нивно работење (особено возилата),врши 
проверка и комплетирање со средства кои се неопходни за нивно ставање во функција 
и составува записник на приложениот образец,а по потреба врши и одредени 
подготовки кои се вообичаени пред нивната употреба.  

 4.По добиената наредба од командантот на штаботзаминува со возило или 
пешки  да разнесува покани кои му се дадени. 

5.Со возилото разнесува лица до местата кои ќе му ги определи командантот, а 
заради вршење на повикувањето на припадниците на општинските единици. 

6.По извршувањето на добиените задачи се враќа во штабот,му поднесува 
извештај на командантот и чека во својата просторија да добие нови задачи. 

 7.Според добиента наредба од командантот разнесува пишани материјали и 
ситна опрема до собирните места на општинските единици или на членовите и на 
штабот. 

 8.Во случај да не може да се воспостават телефонски и радио врскипостојано 
разнесува пишани материјали преку кои се следи извршувањето на мобилизацијата. 

 9.По наредба на командантот на штабот,а заради укажана итна потреба се 
вклучува во издавањето и разнесувањето на опрема,храна и средства за работа на 
општинските единици за заштита и спасување. 

 10. Ги прима известувањата и барањата (поштата) од командирите на 
единиците и ги доставува до командантот или на лицата за кои тие се однесуваат. 

 11.Доставува и прима пошта до надлежните државни органи и другите 
учесници во заштитата и спасувањето. 

 12. По завршувањето на мобилизацијата ги пакува и средува опремата и 
средствата со кои се задолжил, по потреба ги чисти и конзервира и по добиеното 
одобрение од командантот на штабот се раздолжува со истите. 
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 11.Составува извештај за извршената работа за време на мобилизацијата и му 
го доставува на командантот. 

 12.За проблемите кои се јавили при извршувањето на своите работи го 
известува командирот на одделението. 

 13. Врши и други работи кои ќе му ги определи командантот на штабот. 

 
ТГ-15 

 

 

             К о м а н д а н т 

         м-р Славчо Чадиев 
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Прилог-1/10 

 

 

 

У П А Т С Т В О 

за работа за архивар-администратор во ОШЗС 

за време на мобилизацијата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес,2016 година 
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У П А Т С Т В О 

за работа за архивар-администратор во ОШЗС 

за време на мобилизацијата  

 

 По доаѓањето во просториите на регионалниот штаб за заштита и спасување во 
РОЗС Велес му се јавува на командантот на штабот од кого добива упатство за 
натамошната работа,која во начело и редоследно се состои од следните активности: 

 1.Ги прима од коамндантот или одговорното лице деловодната книга, печатот  
и штембилот на општинскиот штаб за заштита и спасување и се запознава со начинот 
на водењето на архивата и доставувањето на пишаните материјали. 

 2. Ги прима актите кои до тогаш се примени и заведени,од почетокот на 
издавањето на наредбата за мобилизација и продолжува да ги заведува 
новопримените акти и да ги доставува до назначените лица. 

 3.Пишаните материјали кои се изработени од членовите на ОШЗС, доколку не 
се поптишани му ги доставува на потпис на командантот на штабот или од него 
овластено лице и по потпишувањето ги заведува во деловодната книга,а на нив става 
штембил и печат (ги заверува). 

 4.Пишаните материјали по потреба и усмена наредба на команантот на штабот 
ги пакува во плика. 

 5.Материјалите кои се назначени (асигнирани ) за членовите и припадниците на 
штабот им ги предава на интерна доставна книга. 

 6.Пишаните материјали кои се назначени за командирите на општинските 
единици  им ги дава на куририте со приложена доставница или со доставна книга и ги 
упатува на мобилизациските собиралишта заради нивна достава. 

 7.Пишаните материјали кои се назначени за лица, установи или служби им ги 
дава на куририте со приложена доставница или со доставна книга и ги упатува до 
адресантите заради нивна достава. 

 8.По враќањето на куририте,ги прима доставниците или доставната книга и 
проверува дали доставата е уредно извршена.Ако не е извршена уредна достава ги 
враќа куририте да ја оверат извршената достава.Доколку доставата е уредно 
извршена доставниците се архивираат во посебни плика. 

 9.Обработува-пишува на компјутер материјали кои ќе му ги даде командантот 
на штабот. 

 10.Води записник од седниците на штабот,а по потпишувањето ги архивира. 

 11.Копира материјали за потребите на штабот. 

 12.Внесува податоци во прегледи од планото за заштита и спасување или на 
карта во електронска форма. 

 13.По завршувањето на мобилизацијата или ангажирањето на ОСЗС,уредно 
водената деловодна книга,печатот и штембилот на штабот,како и другите материјали 
и опрема кои ги има примено,му ги предава на командантот на штабот или на 
одговорното лице. 
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 14.Доколку подолго време не е ангажиран му помага на домаќинот-економ во 
приготвувањето и поделба на храна,пијалоци и други материјали. 

 15.Врши и други работи по наредба на командирот на одделението или 
командантот на штабот. 
ТГ-15 

       

 

 

  К о м а н д а н т 

       м-р Славчо Чадиев 
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Прилог-1/11 

 

 

 

У П А Т С Т В О 

 

за работа на референтот за материјално работење (магацинерот) 

во Општина Велес за време на мобилизацијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес,2016 година 
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У П А Т С Т В О 

за работа на референтот за материјално работење (магацинерот) 

во Општина Велес за време на мобилизацијата 

 

 По пристигнувањето-јавувањето на работното место,се јавува на командантот 
на штабот и во рамките на делокругот на работните обврски и добиените наредби од 
командантот на штабот ги следните работи: 

 1.Доколку од него се побара врши повикување на членовите на штабот и 
припадниците на општинските единициспоред шемата за повикување. 

 2.Заедно и во координација со одговорниот за финансиски работи во 
општината и одговорниот за логистичко обезбедување учествува во ажурирањето на 
барањето  за обезбедување на финансиски средства,опрема, средства за работа и 
храна за општинските сили за заштита и спасување. 

 3.Обезбедува-снабдува опрема, средства за работа и храна за општинските 
сили за заштита и спасување според одобрените финансиски средства. 

 4.Ја проверува-деконзервира опремата која е обезбедена за општинските 
единици и ја чува во магацинот. 

 5.Опремата и другите средства кои ги има во магацинот, им гииздава-доставува 
на општинските сили за заштита и спасување според однапред подготвениот реверс. 

 6.Ја организира доставата и врши достава на средства за работа на единиците, 
храна, пијалоци и друго според добиената наредба од командантот на штабот. 

 7.Се грижи за навремено примање и предавање на опремата на штабот и 
средствата за работа и тоа по работни простории каде тие работат. 

 8.Во координација со одговорниот за логистичко обезбедување се грижи за 
навременото и правилно деконзервирање и конзервирање на опремата на 
општинските сили за заштита и спасување. 

 9.Во координација со одговорното лице за финансии во општината,се грижи за 
навремено обезбедување на храна,вода,гориво и други средства за работа на ОСЗС. 

 10. Се грижи за замената на неисправните технички средства и друга опрема, 
доколку  истите ги има во магацинот.Замената ја врши на барање на командирите на 
единиците по одобрување на командантот на штабот. 

 11.Се грижи за навременото спроведување на општиот визуелен технички 
преглед на опремата и техничките средства на собирните места на единиците. 

 12.Изготвува предлог за итно сервисирање (поправка) на несиправните возила, 
механизација,технички средства и друга опрема која не може да биде заменета. 

13.Составува извештај за доствените средства за работа и храна и за 
оштетување или губење на опремата во единиците.  

 14Учествува во изготвувањето на анализата и извештајот за извршената 
мобилизација на ОСЗС. 
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 15.По завршувањеето на мобилизацијата доколку единиците се распуштаат се 
грижи за чистењето и конзервирањето на опремата на собирните места и за враќање 
на истата во магацинот. 

16.Врши и други работи по наредба на командантот или началникот на 
регионалниот штаб за заштита и спасување. 
ТГ-08 

 

 

           К о м а н д а н т 

        м-р Славчо Чадиев 
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Ш  Е  М  А 

 

НА ВРЕМЕНСКОТО ОДВИВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО МОБИЛИЗАЦИЈАТА 

 

 

 

 

     ___________Б__________ 

 

__________А___________ ___________В__________ ___________Д__________ ___________Ѓ__________ 

 

     ___________Г__________ 
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А:Прием и потврдување на приемот на Наредбата за мобилизација на ПСЗС 

Б:Повикување на куририте,врачување на поканите и упатување за разбесување на поканите 

В:Повикување на членовите на Општинскиот штаб за заштита и спасување 

Г:Подготвување на документите за употреба на ПСЗС 

Д:Пристигнување-прифаќање на членовите на ОШЗС и поделба на документите 

Ѓ:Прифаќање на припадниците,возилата и другите МТС на ОЕЗС и поделба на опремата според формацискиотг состав 

 

Подрачен штаб за заштита и спасување 

 

К о м а н д а н т 

       м-р Славчо Чадиев 
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дијаграмммм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

тг-15 

Мрежен дијаграм 
Повикување на куририте                                                                  Прием и прифаќање  на 
врачување на поканите и                                                                   припадниците на ОСЗС, 

    упатување за повикување на                          возилата и другите технички 
припадниците на ОСЗС                                                                       средства и механизација 

 

 

Прилог-1/14 

Ш е м а 
на повикување на ПСЗС во Општина Велес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доаѓање  на членовите 
на ОШЗС  и поделба на 
документите 

 

3 

 140 140 

0 

Прием и потврдување на 
приемот на наредбата за 
Мобилизација на ОШЗС и ОСЗС 

 
Повикување 
на членовите 
на ОШЗС  

 

прифаќање  на   
припадниците 
на ОСЗС  и соопшту 
вање на наредбата 

 

Подготвување 
на документи 
за  употреба на  
ОСЗС  

 

        1 

0               0 

         1 

 

    2 

10           10 

          0 

 

    4 

60           90 

         30 

 

    6 

190       190 

          0 

 

    7 

240       240 

          0 

 

    5 

50           90 

          40 

 

130` 50` 

10` 50` 100` 50` 

40` 

ЛЕГЕНДА 

                                    А – реден број на активноста 
                                    Б – време потребно за  најрано                        
                завршување  на активноста 
 В – време потребно за  најдоцна                                    
извршување  на активноста 
                                     Г- временска резерва за извршување 
                                          на активноста 
________________ некритички пат меѓу одредени                 
          активности 
                                     критичен пат меѓу одредени                 
          активности 
                                     паралелен пат меѓу одредени                 
          активности 

       А 
Б            В 
       Г 
 

СКРАТЕНИЦИ 

ОСЗС – општински сили за заштита и спасување 

ОШЗС – општински штаб   за заштита и спасување 

 

Командант 

на ОШЗС-Велес 

 С  Ч  

Курир-возач 

Миов Милан 

Т  А  8 

Ресервен курир 

Попзлатанов Тодор 
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1 

Правец 

Чекардаков Јосе 

Благој Горев 94/3 

Тел. 

 

Петровски Марјан 

Бл.Горев 44/1-1 

Тел. 

 
Број на покани 

8 

Костовски Боби 

А.Шурков 29-1/1 

Тел. 043-233-670 

 

Тасевски Дејан 

Бл.Горев 125/47 

Тел. 

 

Мемедов Зија 

11 Октомври 26 

Тел. 

 

2 

Правец 

3 

Правец 

5 

Правец 

6 

Правец 

4 

Правец 

Давчевски Ѓоре 

Бл.Горев 104-1/1 Број на покани 

6 

Број на покани 

8 

Број на покани 

7 

Број на покани 

6 

Број на покани 

9 
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Прилог-1/15 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на пополнетоста (распоредени) на просторните сили за заштита и  

спасување  со припадници,во Општина Велес 

 

Состојба: мај 2015 година 

Ред. 
број 

Н а з и в  
на единицата-штабот Бр

ој
на

 
оз

на
ка

 

Број на распоредени припадници 

За
бе

ле
ш

ка
 

С
ле

ди
 

До
 3

5 
го

ди
ни

 

О
д 

35
 –

 4
5 

го
ди

ни
 

О
д 

45
 –

 5
5 

го
ди

ни
 

До
 6

0 
го

ди
ни

 

В 
к 

у 
п 

н 
о 

%
 

на
 п

оп
ол

на
 

1. Општински штаб за заштита и спасување 3021 10     10 100  
2. Одделение за прва медицинска помош 41221 10     10 100  
3. Одделение за заштита и спасување од пожари 42221 9     9 100  
4. Одделение за аштита и спасување од поплави 43221 7     1 14  
5. Вод за асанација на теренот во ЈКП Дервен  39     0 0  
6. Одделение за комунални работи-водовод и канализација 45221/1 9     4 44  
7. Одделение за комунални работи-електрични инсталации 45221/2 9     7 74  
8. Одделение за комунални работи-ТТ инсталации 45221/3 9     7 74  
9. Одделение за засолнување 50221 5     5 10  

В к у п н о 107     53 49  
ТГ-15              Ажурирал:______________________ 
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Прилог-1/16 

 

П р е г л е д  
накомандирите општинските единици за заштита и спасување во Велес 

Состојба:_10.06_2015 годинa 

Назив на единицата Име и презиме Адреса Вработен во Број на телефон 
дома работа мобилен 

Одделение за прва медицинска 
помош 

Попикономов Борислав 
Владимир 
Трајковски Ацо Горан 

Благој Нечев 52 Б 
Мицко Козар 12     

Одделение за заштита и 
спасување од пожари Киров Димитар Тони Благој Горев 104 А/3     

Одделение за аштита и 
спасување од поплави Ѓорѓев Александар Боби Максим Горки 88     

Вод за асанација на теренот во 
ЈКП Дервен       

Одделение за комунални 
работи-водовод и канализација Брашнарски Кирил Дејан Максим Горки 51     

Одделение за комунални 
работи-електрични инсталации Ќупев Кирил Благој Андон Шурков 25/1-14     

Одделение за комунални 
работи-ТТ инсталации Тасевски Санде Дејан Благој Горев 125/47     

Одделение за засолнување Јордановски Тодор Гоце Славјанска 5     
ТГ-15    

     
    
 Ажурирал:______________________________ 
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Прилог 1-17 

П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 
За пополнетоста на просторните сили во Општина Велессо возила и механизација 

Состојба:10.06.2015 година 

Вид 

на моторното возило 

-механизацијата 

Н а з и в  н а  е д и н и ц а т а 

О
пш

ти
нс

ки
 

ш
та

б 

за
 з

аш
ти

та
 и

 
сп

ас
ув

ањ
е 

О
дд

ел
ен

ие
 

за
  п

рв
а 

ин
ск

а 
по

м
ош

 

О
дд

ел
ен

ие
 

за
 з

аш
ти

та
 и

 
сп

ас
ув

ањ
е 

од
 п

оп
ла

ви
 

О
дд

ел
ен

ие
 

за
 з

аш
ти

та
 и

 
сп

ас
ув

ањ
е 

од
 п

ож
ар

и 

О
КР

 –
за

 
во

до
во

д 
и 

ка
на

ли
за

ци
ј

а 

О
КР

- з
а 

ел
ек

тр
ои

нс
т

ал
ац

ии
 

О
КР

-з
а 

ТТ
 

ин
ст

ал
ац

ии
 

Во
д 

за
 

ас
на

ци
ја

 н
а 

те
ре

но
т 

О
дд

ел
ен

ие
 

за
 

за
со

лн
ув

ањ
е 

В
 к

 у
 п

 н
 о

 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

сл
ед

ув
а 

по
по

лн
ет

о 

Патничко возило(лесно возило) 1 -                 1 - 

Теренско возило 1 -   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -   7 - 

Трактор со приколка               1 -   1 - 

Санитетско возило   1 -               1 - 

Камион од 3 до 7 тони     1 -         1 -   2 - 

Чамец за 7 до 10 лица     1              1 - 

Ровокопач               1 -   1 - 

Вкупно 2 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - - - 14 - 

% напополнетост 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
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Прилог:1/18 

П р е г л е д  

на мобилизациските собиралишта на ПСЗС во Општина Велес 

Состојба:____________2008 година 

Ред. 

Број  
Назив на единицата 

Мобилизациско  

Собиралиште 
Адреса Сопственик на 

објектот 
Број на телефон 

Забелешка 
фиксен мобилен 

1. Општински штаб за заштита и 
спасување 

дворот пред зградата 
и зградата на 

Општина Велес 
(паркот) 

Панко 
Брашнар б.б. Општина Велеса 

   

2. Одделение за прва 
медицинска помош 

   

3. Одделение за заштита и 
спасување од поплави 

   

4. Одделението за комунални 
работи  (за електр. инстал.) 

   

5. Одделението за комунални 
работи (за ТТ инсталации) 

   

6. Одделението за засолнување    

7. Одделение за заштита и 
спаување од пожари Противпожарен дом АСНОМ  Општина Веледс    

8. Вод за асанација дворот на управната 
зграда на ЈКП 
Дервен  

Вардарска б.б. ЈКП Дервен 
   

9. Оодделението за комунални 
работи (за водовод и канализ.) 

   

ТГ-08               Ажурирал:________________



49 
 

Прилог-1/19 

 

 

 

П Р Е Г Л Е Д  

на изводите на документи за мобилизација кои им се доставуваат 

 на единицте и начин на нивно доставување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес,2016 година 
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П Р Е Г Л Е Д  

на изводите на документи за мобилизација кои им се доставуваат 

 на единиците и начин на нивно доставување  

 

 Изводите на документите за мобилизација на општинските (просторните)еди- 
ници за заштита и спасување се наоѓаат во метална каса во канцеларија-бр. на одго- 
ворно лице во зградата на Општина Велес и тоа во посебни папки за секоја единица. 

Наредба за времето кога ќе се разнесуваат изводите на документите на 
мобилизациските собиралишта донесува командантот на штабот на предлог на 
началникот. 

Изводите на документите ќе ги разнесуваат помошниците на началникот  и тоа 
според мерката за која се одговорни и видот на единицата и тоа: 

-за одделението за прва медицинска помош (41221)–д-р Јовиќ Горан, папка 
бр.____ на мобилизациско собиралиште дворот-паркот пред на зградата на Општина 
Велес; 

-за одделението за заштита и спасување од пожари (42221)–Тодорова Ивка 
или курирот, папка бр.____ на мобилизациско собиралиште во дворот на 
професионалната противпожарна единица; 

-за одделението за заштита и спасување од поплави (43221)–Попов Илија, 
папка бр.____ на мобилизациско собиралиште дворот-паркот пред на зградата на 
Општина Велес; 

-за водот за асанација на терен  (34221)–Јорданов Ѓоре или курирот, папка 
бр.____ на мобилизациско собиралиште зграда на ЈКП „Дервен“; 

-за одделение за комунални работи-за водовод и канализација (45221-1) –
Јорданов Ѓоре или курирот, папка бр.____ на мобилизациско собиралиште зграда на 
ЈКП „Дервен“; 

-за одделение за комунални работи-за електрични инсталации (45221-2) -  
Слободан Николов, папка бр.____ на мобилизациско собиралиште дворот-паркот 
пред на зградата на Општина Велес; 

-за одделение за комунални работи-ТТ инсталации (45221-3) - Слободан 
Николов, папка бр.____ на мобилизациско собиралиште дворот-паркот пред зградата 
на Општина Велес; 

-за одделението за засолнување (50221) - Слободан Николов, папка бр.____ 
на мобилизациско собиралиште дворот-паркот пред на зградата на Општина Велес; 

Членовите на штабот кои ќе ги доставуваат изводите на документи на 
единиците, постапуваат според потсетникот за работа на останатите помошници на 
началникот и усмените упатства кои ќе им ги даде началникот на штабот.                              
-   По завршувањето на мобилизацијата командирите на единиците ги враќаат 
документите на одговорното лице во Општина Велес. 

ТГ-08  К о м а н д а н т  

м-р Славчо Чадиев



51 
 

 

 

Прилог-1/20 

 

П Р Е Г Л Е Д 

за потребните финансиски средства за ангажирање на општинските сили 

за заштита и спасување за 1 ден 

Состојба:јуни 2015 година 

Бр
ој

на
 о

зн
ак

а 

на
 е

ди
ни

ца
та

 

Ја
чи

на
 

Број 

на 

припад-
ници  

Надомест за должности Исхрана 

П
ре

во
з 

С
о 

гр
ад

ск
и 

С
о 

со
пс

тв
ен

 п
ре

во
з 

 м
/в

 

30
%

  о
д 

це
на

 н
а 

го
ри

во
 о

д 
из

м
ин

ат
 

ки
ло

м
ет

ар
 

С
м

ос
то

јн
и 

за
на

ет
чи

и 

Н
вр

аб
от

ни
 

Дополни-
телно 

ангажи-рање 

Ра
зл

ик
а 

во
 п

ла
та

 

ре
ф

ун
да

ци
ја

 

С
ан

ит
ет

ск
о 

об
ез

бе
ду

ва
њ

е 

сл
ед

и 

по
по

лн
ет

о 

ко
м

ан
да

нт
 

Н
ач

ал
н 

ик
 

П
ом

ош
ни

к 

на
ча

лн
иќ

 

Ко
м

. в
од

 

За
м

.к
ом

.н
а 

В 

Ко
м

ан
ди

р 
на

 
од

де
л.

 

во
ди

те
л 

Ра
ко

во
ди

те
л 

из
вр

ш
ит

ел
 

До
 8

 ч
ас

а 
  5

%
 

Н
ад

 8
 ч

ас
а 

8%
 

5 
%

 

3 
%

 

3021 штаб 
10 10 1 1 5      3 5           

  921, 891, 4455,      4704 8           

41221 Одд. 
10 10      1 3  6            

       820 2352  4702            

42221 Одд. 
9 9      1 2  6            

       820 1568  4702            
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43221 Одд. 
7 1      1   6            

       820   4702            

49321 Вод 
39 0    1 1 3 8  26            

     856, 856, 2460, 6272  20384,            

45221/
1 Одд. 

9 4      1 2  6            

       820 1568  4702            

45221/
2 Одд. 

9 7      1 2  6            

       820 1568  4702            

45221/
3 Одд. 

9 7      1 2  6            

       820 1568  4702            

50221 Одд. 
6 5      1   5            

       820   3920            

вкупно 108 53 1 1 5 1 1 10 19  70            

денари   921 891 4455 856 856 8200 14896  54880            

ТГ-АЕ-15              

 

ажурирал:_________________________________ 

ПЛД=18.800  5%=690  10%=1.380  12%=1.656  15%=2.07О  18%=2.484  20%=2.760 
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Просечна нето плата исплатена за Март 2017 изнесува  22.380,00 денари.    Податок од  државен завод за статистика. 

 

НЕТО 

 

1. Командант на штаб ЕЛС             130% од 22.380,00 = 29.094,00 : 30 =  969.80 
2. Началник на штаб ЕЛС                    125% од 22.380,00 = 27.975,00 : 30 =  932,50 
3. Помошници на началник                125% од 22.380,00 = 27.975,00 : 30 =  932.50 
4. Командир на вод                               120% од 22.380,00 = 26.856,00: 30  =  895.20 
5. Зазменик командир на вод              120% од 22.380,00 = 26.856,00: 30  =  895,20 
6. Командир на оделение                     115% од 22.380,00 = 25.737,00 : 30  = 857.90 
7. Водители не екипи и извршители   110% од 22.380,00 = 24.618,00: 30  =  820.60 

БРУТО  31.455 

1. Командант на штаб ЕЛС             130% од  32.877,00 = 42.740,00 : 30  = 1424,67 
2. Началник на штаб ЕЛС                    125% од  32.877,00,= 41.096,00 : 30  =  1369,88 
3. Помошници на началник                125% од  32.877,00 =  42.740,00 : 30  = 1424,67 
4. Командир на вод                               120% од  32.877,00 =  39.452.00 : 30  = 1315,08 
5. Зазменик командир на вод              120% од  32.877,00 =  39.452.00 :30  = 1315,08 
6. Командир на оделение                    115% од  32.877,00 =   37.807,00 : 30 = 1260,05 
7. Водители не екипи и извршители   110% од  32.877,00 =   36.164,00 : 30 = 1205,49 

 

Дополнително ангажрање   5% од ПЛД   (22.380,00)   =   1119,00 денари 

                                              3%                                      =     671,40 денар 
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Прилог 1-20 

П Р Е Г Л Е Д 

на потребните финансиски средства за ангажирање на ПСЗС на Општина Велес -  за 1 ден 

Состојба:___________2016 година 
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3021 штаб 10 10 1 1 5      3 5          
    921, 891, 4455,      4704 8          
41221 Одд. 10 10      1 3  6           
         820 2352  4702           
42221 Одд. 9 9      1 2  6           
         820 1568  4702           
43221 Одд. 7 1      1   6           
         820   4702           
49321 Вод 39 0    1 1 3 8  26           
       856, 856, 2460, 6272  20384,           
45221/1 Одд. 9 4      1 2  6           
         820 1568  4702           
45221/2 Одд. 9 7      1 2  6           
         820 1568  4702           
45221/3 Одд. 9 7      1 2  6           
         820 1568  4702           
50221 Одд. 6 5      1   5           
         820   3920           

вкупно 108 53 1 1 5 1 1 10 19  70           
денари   921 891 4455 856 856 8200 14896  54880           



55 
 

 

Просечна нето плата исплатена за Март 2017 изнесува  22.380,00 денари.    Податок од  државен завод за статистика. 

 

НЕТО 

 

8. Командант на штаб ЕЛС             130% од 22.380,00 = 29.094,00 : 30 =  969.80 
9. Началник на штаб ЕЛС                    125% од 22.380,00 = 27.975,00 : 30 =  932,50 
10. Помошници на началник                125% од 22.380,00 = 27.975,00 : 30 =  932.50 
11. Командир на вод                               120% од 22.380,00 = 26.856,00: 30  =  895.20 
12. Зазменик командир на вод              120% од 22.380,00 = 26.856,00: 30  =  895,20 
13. Командир на оделение                     115% од 22.380,00 = 25.737,00 : 30  = 857.90 
14. Водители не екипи и извршители   110% од 22.380,00 = 24.618,00: 30  =  820.60 

БРУТО  31.455 

8. Командант на штаб ЕЛС             130% од  32.877,00 = 42.740,00 : 30  = 1424,67 
9. Началник на штаб ЕЛС                    125% од  32.877,00,= 41.096,00 : 30  =  1369,88 
10. Помошници на началник                125% од  32.877,00 =  42.740,00 : 30  = 1424,67 
11. Командир на вод                               120% од  32.877,00 =  39.452.00 : 30  = 1315,08 
12. Зазменик командир на вод              120% од  32.877,00 =  39.452.00 :30  = 1315,08 
13. Командир на оделение                    115% од  32.877,00 =   37.807,00 : 30 = 1260,05 
14. Водители не екипи и извршители   110% од  32.877,00 =   36.164,00 : 30 = 1205,49 

 

Дополнително ангажрање   5% од ПЛД   (22.380,00)   =   1119,00 денари 

                                              3%                                      =     671,40 денар 
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П Р Е Г Л Е Д 

На потребните финансиски средства за ангажирање на РСЗС за 1 ден 

Состојба:___________2016 година 

Бр
ој

на
 о

зн
ак

а 
на

 е
ди

ни
ца

та
 

Ја
чи

на
 

Број 
на 

припад-
ници  

Надомест за должности Исхрана 

П
ре

во
з 

С
о 

гр
ад

ск
и 

С
о 

со
пс

тв
ен

 п
ре

во
з  

м/
в 

30
%

  о
д 

це
на

 н
а 

го
ри

во
 

од
 и

зм
ин

ат
 к

ил
ом

ет
ар

 

С
мо

ст
ој

ни
 за

на
ет

чи
и 

Н
вр

аб
от

ни
 

Дополните-
лноанга- 
жирање 

Ра
зл

ик
а 

во
 п

ла
та

 

ре
фу

нд
ац

иј
а 

С
ан

ит
ет

ск
о 

об
ез

бе
ду

ва
њ

е 

сл
ед

и 

по
по

лн
ет

о 

ко
ма

нд
ан

т 

Н
ач

ал
н 

ик
 

П
ом

ош
ни

к 
на

ча
лн

иќ
 

К
ом

. в
од

 

За
м.

ко
м.

на
 

В
 

К
ом

ан
ди

р 
на

 о
дд

ел
. 

во
ди

те
л 

Ра
ко

во
ди

те
л 

из
вр

ш
ит

ел
 

Д
о 

8 
ча

са
   

5%
 

Н
ад

 8
 ч

ас
а 

8%
 

5 
%

 

3 
%

 

3021 штаб 10 10 1 1 5      3         7   3    
    1363, 1310, 6550      3459       7490     
41221 Одд. 10 10      1 3  6         1   9    
         1205 3459  6918       1070     
42221 Одд. 9 9      1 2  6         1   8    
         1205 2306  6918            
43221 Одд. 7 1      1   6          1    6    
         1205   6918            
49321 Вод 39 0    1 1 3 8  26          5   34    
       1258 1258 3615 9224  29978            
45221/1 Одд. 9 4      1 2  6          1    8    
         1205 2306  6918            
45221/2 Одд. 9 7      1 2  6          1   8    
         1205 2306  6918            
45221/3 Одд. 9 7      1 2  6          1   8    
         1205 2306  6918            
50221 Одд. 6 5      1   5          1   5    
         1205   5765            

вкупно 108 53 1 1 5 1 1 10 19  70          19  89    
   1363 1310 6550 1258 1258 12050 21907  80710            

 Пресметано во Бруто   Просек за Март 2015 31.455,00 денари
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Прилог:1/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М е р к и 
 

за безбедност за време на мобилизацијата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велес, 2016 година 
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М е р к и 

за безбедност за време на мобилизацијата 
 

 Веднаш по отпочнувањето на мобилизацијата на просторните  сили за заштита 
и спасување на мобилизациските собиралишта и објектите се применуваат следните 
мерки за безбедност: 
 1.На мобилизациските собиралишта и објектите (просториите) кои ги користат 
просторните сили за  заштита и спасување се поставува физичко обезбедување од 
припадниците на единиците кои непосредно ги користат истите. 
 По оценка и дадено барање на командтот,физичко обезбедување врши 
полицијата на основа на претходно разработен план. 
 2.На мобилизациските собиралишта и објектите (просториите) кои ги користат 
просторните сили за  заштита и спасување не се дозволува пристап на неовластени 
лица.  
 3.Со целокупната документација која е составен дел на планот за заштита и 
спасување  се постапува во согласност со прописите за класифицирање,заштита и 
безбедност на податоци и информации и тоа во текот на ракувањето,транспортот и 
чувањето. 
 4.Податоците за текот на мобилизцијата и оценките  за нејзиното извршување 
се предаваат само на овластени лица. 
 5.Во случај на појава на паника меѓу припадниците на просторните единици за 
заштита и спасување командирите на единиците или членовите на штабот кои се 
присутни на мобилизациските собиралишта ја објаснуваат целта и задачите на 
мобилиазцијата и воспоставуваат ред. 
 Доколку не успеат да воспостават ред и потребни услови за работаго 
известуваат командантот на ОШЗС. 
 6.По завршувањето на мобилизацијата,мобилизациските планови се враќаат на 
одговорното лице во Општина Велес. 
 
 
 

        К о м а н д а н т 
       м-р Славчо Чадиев 
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Прилог-1/22 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес, 2016 година 
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ЗДРАВСТВЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА 

 

 1.Здавствено обезбедување на просторните сили за заштита и спасување за 
време на мобилизацијата,ќе врши екипа на ЈЗУ Здравен дом од Велес која ќе биде 
лоцирана во мобилизациското собиралиште во дворот-паркот пред зградата на 
Општина Велес.Екипата за здравствено обесбедување ќе биде составена од 
лекар,медицинска сестра,возач и санитетско возило.Оваа екипа ќе биде одговорна и 
за здравственото обезбедување на просторните  единици на мобилизациското 
собиралиште ЈКП „Дервен“ и територијалната професионална противпожарна 
единица. 

 Условите за начинот на ангажирањето на екипата за здравствено 
обезбедување се определуваат со меѓусебен договор меѓу градоначалникот на 
Општина Велес и ЈЗУ Здравен дом од Велес. 

 Наредба за повикување на екипата за здравствено обезбедување издава 
командантот на штабот.  

 2.Во здравственото обезбедување на просторните сили за заштита и 
спасување за време на мобилизацијата на мобилизациското собиралиште во дворот-
паркот пред зградата на Општина Велес, покрај екипата за здравствено обезбедување 
ќе учествува и д-р Горан Јовиќ, помошник на началникот одговорен за прва 
медицинска помош и командирот на единицата за прва медицинска помош. 

3.До пристигнувањето на екипата за здравствено обезбедување или во случај 
таа да не дојде на мобилизациското собиралиште во дворот-паркот пред зградата на 
Општина Велес, здравственото обезбедување ќе го вршат лицата од точка 2. 

4.Местото на кое ќе биде поставена екипата за здравствено обезбедување е 
прикажано на скица на мобилизациското собиралиште. 

5.Во случај на измена на условите кои предизвикаваат измени во планот за 
здравствено обезбедување, на предлог на одговорниот за здравствено обезбедување 
и во заедднички договор со екипитна ЈЗО Медицински центар од Велес,командантот 
на штабот ќе ги одобри и утврди измените во планот за здравствено обезбедување 

6.Одговорен за здравственото обезбедување на ПСЗС за време на 
мобилизацијата е д-р Горан Јовиќ,помошник на началникот,одговорен за прва 
медицинска помош.  
ТГ-08 

          К о м а н д а н т 

      м-р Славчо Чадиев 
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Прилог:1/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООБРАЌАЈНО   ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес,2016 година 
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СООБРАЌАЈНООБЕЗБЕДУВАЊЕЗА ВРЕМЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА 

 1.Сообраќајно обезбедување на просторните сили за заштита и спасување за 
време на мобилизацијата ќе вршат екипи на полицијата од СВР Велес според 
заеднички утврден план. 

 2.Условите за начинот на ангажирањето на екипите за сообраќајно 
обезбедување ќе се определат со меѓусебен договор градоначалникот на Општина 
Велес и СВР Велес. 

 3.Наредба за повикување на екипите за сообраќајно обезбедувањеиздава 
командантот на штабот.  

 4.Сообракајното обезбедување на републичките сили за заштита и спасување 
за време на мобилизацијата се врши околу мобилизациските собиралишта гимназија 
дворот-паркот пред зградата на општината,дворот на ЈКП Дервен и дворот на 
териториалната противпожарна единица. 

 Сообракајното обезбедување се поставува на приодите до мобилизациските 
собиралишта,преку кои од јавната патна мрежа (улици и други патишта),возилата на 
просторните сили за заштита и спасување влегуваат во мобилизациските 
собиралишта,а кои се прикажани на скица на мобилизациските собиралишта. 

5.Паркирањето на возилата и механизацијата на мобилизациското собиралиште се 
врши по однапред утврден распоред,прикажан на скица на моилизациското 
собиралиште. 

6.Сообраќајно обезбедување екипите на полицијата вршат и при групно 
излегување на возилата и механизацијата од мобилизациските собиралишта (сите 
возила или дел од нив) заради упатување на почетниот реон за дејство. 

7.До пристигнувањето на екипате на полицијата од СВР Велес или во случај 
тие да не дојдт на мобилизациските собиралишта,сообракајното обезбедување 
времено ќе го вршата екипи од просторните единици,а кои на предлог оперативецот 
во штабот ќе ги определи командантот на штабот. 

8.Сообраќајното обезбедуање се врши за време се додека трае 
мобилизацијата,односно до распуштање на просторните единици за заштита и 
спасување.Местото на кое ќе биде поставена екипата за сообраќајно  обезбедување е 
прикажано на скица на мобилизациското собиралиште. 

9.Во случај на измена на условите кои предизвикаваат измени во планот за 
сообракјано обезбедување,на предлог на оперативецот и во заедднички договор со 
екипитна полицијата,командантот на штабот ќе ги одобри и утврди измените во планот 
за сообраќајно обезбедување 

10.Одговорен за сообраќајното обезбедување на ПСЗС за време на 
мобилизацијата е Јорданов Ѓоре оперативец во ОШЗС. 

ТГ-08 

 

          К о м а н д а н т 

      м-р Славчо Чадиев 
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Прилог-1/24 

П р е г л е д 
на пополнетоста на ПСЗС во Велес за време на мобилизацијата 

Почеток на мобилизацијата:час_________,ден______201__ година 

Податоци за ПСЗС Број на припадници  

% 

 

Број на возила и механизација  

% 

 
Вид и јачина 

Број- 

ознка 
пови
кани 

јаве 

ни 

Јавени на собирно 
место 

пови 

кани 

јаве 

ни 

Јавени на  

собирно место 
М+2 М+4 Се М+2 М+4 Се 

Општински штаб за заштита и спасување 3021 10            

Одделение за прва медицинска помош 41221 10            

Одделение за заштита и спасување од пожари 42221 9            

Одделение за заштита и спасување од поплави 43221 1            

Вод за асанација во ЈКП Дервен  0            

Одделение за комунални работи-за водовод и 
канализација 45221/1 4            

Одделение за комунални работи-за електрични 
инсталации 45221/2 7            

Одделение за комунални работи-за ТТ инсталации 45221/3 7            

Одделение за засолнување 50221 5            

Вкупно 53            

ТГ-2015             Пополнил____________________________________ 



64 
 

Прилог-1/25 

А Н А Л И З А 

на  извршената мобилизација на ден _________201____година, на единицата-штабот_____________________ 

______________________________________________________________________________ во Општина Велес 

почнала во_________часот,завршила во_________часот,вкупно време________часа 

Број на припадници % Број на возила % Оценка на успешноста на мобилизацијата (описно-текстуално) 
Формација  Формација   
се јавиле   се јавиле   
не се јавиле   не се јавиле   

О
 ц

 е
 н

 к
 а

  (
оп

ис
на

-п
ро

бл
ем

и)
 

 
состојба 

 на збориштето 
 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
состојба  

на опремата 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
состојба 

на возилата 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
оспособеност на 

припадниците 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
воспоставување  

на врски 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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О

 ц
 е

 н
 к

 а
  (

оп
ис

на
-п

ро
бл

ем
и)

 

О
бе

зб
ед

ув
ањ

е 
со

 
 

средства за 
работа 

 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
гориво 

и мазиво 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
храна и 

пијалоци 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
друго 

 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
здравствено 

обезбедување 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
сообракајно 

обезбедување 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
физичко 

обезбедување 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

             

         К о м а н д и р ______________________
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Прилог:1/26 

 

 

 

 

 

У П А Т С Т В О 

за подигање и враќање на опремата во магацинот 

на Општина Велес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес, 2016 година 
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У П А Т С Т В О 

за подигање и враќање на опремата  

во магацинот на Општина Велес 

 

Заедничката опрема на просторните сили за заштита и спасување е сместена 
во магацинот на Општина Велес. 

Опремата од магацинот ќе ја издава референтот за материјално работење 
(магацинерот) во Општина Велес. 

Доколку ракувачот од било која причина е отсутен, резервните клучеви од 
магацинот на лицето кое го заменува му ги дава командантот на штабот. 

Ракувачот или лицето кое го заменува ја проверува опремата и реверсите и 
товра на возила и ја разнесува на собирните места,прво во дворот-паркот пред 
зградата на Општина Велес,а потоа во управната зграда на ЈКП „Дервен“ и 
Територијалната противпожарна единица. 

По предавањето на опремата командирите на единиците или од него 
овластеното лице го потпишуваат реверсот. 

По извршеното издавање на опремата магацинерот го известува командантот 
на штабот. 

Лицата од единицата кои ја примиле заедничката опрема ќе извршат 
поединачно задолжување на припадниците на единицата со запишување-
евидентирање и потпис на примателот во бележник-тетратка која ја имаат. 

По извршеното поединачно задолжување,веднаш се отпочнува со 
декозервација и проверка на опремата,а потоа истата се комплетира (се поставуваат 
батерии,се полни со бензин и сл.) и се испробува.Доколку се утврди дека дел од некое 
средство или целото средство е неисправно,командирот на единицата бара од штабот 
тие да се заменат.Според постојните можности командантот на штабот ја одбрува 
замената. Начинот на дотур на опремата и средствата кои треба да се заменат го 
утврдува дополнително командантот на штабот.  

Средствата наменети за работа на единиците и штабот кои ќе се обезбедуваат 
според материјалниот состав и потпишаните договори ќе се разнесуваат по 
мобилизациските собиралишта по посебна постапка што во моментот ќе ја утврди 
командантот на штабот,а ќе биде условена од условите во договорот. 

По напуштање на мобилизациското собиралиште и одење на задача,секој 
припадник на единицата се грижи лично за примената опрема која постојано ја носи со 
себе. 

По завршената активност-употреба на единицата,пред нејзиното распуштање, 
командирот на единицата во зависност од условите и можностите организира чистење 
и конзервирање на опремата,а потоа раздолжување на припадниците.Раздолжената 
опрема се товара на возилото и се враќа во магацинот,по обратна постапка од 
приемот. 
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При примањето на опремата во магацинот,по оценка на ракувачот,членовите 
на екипата и помошниците на магацинерот дополнително ја чистат и козервираат 
вратената опрема. 

Доколку дел од вратената опрема е оштетена или е некомплетна (јавен е 
недостаток), се составува запасник кој го потпишуваат ракувачот и командирот на 
единицата или од него овластеното лице. 

За вратената опрема ракувачот му издава потврда на командирот на 
едииницата или од него овластеното лице,а издадениот реверс го поништува.После 
ова возилото и екипата се враќаат на зборното место,односно постапуваат според 
наредбата на командантот на штабот. 

Магацинерот ја досредува вратената опрема и по добиената дозвола од 
командантот на штабот се враќа во својата работна просторија.  

ТГ-15 

 

 

           К о м а н д а н т 

       м-р Славчо Чадиев 



Општински штаб за заштита и спасување 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т И 

за работа на командирот на единицата  

за време на мобилизацијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес, Mарт 2016 година 

 



Д О К У М Е Н Т И 

за работа на командирот на единицата  

за време на мобилизацијата 

 

1. Потсетник за работа на командирот на единицата 
2. Формациски список на единицата (личен-персонален состав) 
3. Преглед на опремата  (според материјалниот состав и обезбедената) 
4. Упатство за подигање на опремата, средствата за работа, исхрана, пиjалоци и 

друго од магацинот на Oпштина Велес 
5. Извод од документот за врски 
6. Скица-шема за користење на просторот и објектите на собиралиштето 
7. Упатство за начинот на уредување на собирното место за потребите на 

единицата 
8. Упатство за извршување на смотра на единицата 
9. Упатство за спроведување на обука  за време на мобилизацијата 
10. Записник за извршен визуелен преглед на возилата  и механизацијата кои се 

обезбедуваат по основ на материјална обврска 
11. Обрасци-извештај за текот на извршувањето на мобилизацијата (М+2 и М+4) 
12. Обрасци за анализа за извршената мобилизација. 

 

 

Прилог-1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П О Т С Е Т Н И К  

за работа на командирот на единицата за  

време на мобилизацијата 

 

1. По пристигнувањето на собирното место на единицата преку расположливи- 
те средства за врски се јавува во општинскиот штаб за заштита и 
спасување, од каде прима инструкции за начинот на преземање на 
документите за единицата за време на мобилизацијата и за натамошното 
негово ангажирање и ангажирањето на единицата.  

2. Воспоставува врски (телефонски) со општинскиот штаб за заштита и 
спасување. 

3. Го организира и спроведува прифаќањето на припадниците на единицата и 
возилата и другите технички средства. 

4. Прави распоред за користење на просторот и просториите на зборното 
место (доколку ме е направен). 

5. Ги повикува пристигнатите командири, водители и курири кои се во составот 
на единицата, им ги објаснува целите на мобилизацијата и им издава кратки 
наредби за нивното натамошно ангажирање. 

6. По потреба поставува физичко обезбедување на собирното место. 
7. Определува лице кое ќе ја подигне опремата од магацинот на општината. 
8. Поставува командири, односно нивни заменици за деловитена единицата 

чии командири не се пристигнати или не се поставени. 
9. По пристигнувањето на зедничката опрема,заедно со определеното лице го 

организира и спроведува  задолжувањето на припадниците според 
материјалната формација и упатството. 

10. Го организира и спроведува општиот-визуелен преглед на исправноста на 
пристигнатите возила и механизација. 

11. Го организира и спроведува деконзервирањето и подготвувањето на 
опремата, техничките и други средства до состојба за нивна употреба. 

12. Го организира и подготвува приспособувањето на зборното место за 
сместување и работа на единицата. 

13. По формирањето на единицата ја постројува и врши смотра. 
14. По извршената смотра доставува барање до командантот на ОШЗС за 

дополнително распоредување на припадници, возила, опрема и други 
средства. 

15. Во рамките на рсположливото време, организира и спроведува обука. 
16. На секои 2 часа (од почетокот до завршувањето на мобилизацијата) 

доставува извештај за текот на мобилизацијата според приложените 
обрасци. 

17. По завршувањето на мобилизацијата, дококу добие наредба за распуштање 
на единицата го организира раздолжувањето на опремата. 

18. Го организира и спроведува враќањето на заедничката опрема. 
19. Прави анализа и извештај за мобилизацијата според приложените обрасци. 



20. По враќањето на определеното лице од магацинот ја постројува единицата 
и дава кратка оценка за успешноста на мобилизацијата и ја распушта 
единицата. 

21. Заедно со документацијата за единицата се упатува во општинскиот штаб 
за заштита и спасување каде учествува во изготвувањето на целосната 
анализа и извештајот. 

22. Доколку единицата добие наредба за ангажирање на задачи во заштитата и 
спасувањето заедно со единицата се ангажира за извршување на 
наредените задачи, а анализата и извештајот ги испраќа преку курир до 
ОШЗС. 

23. Извршува и други задачи според добиените наредби од командантот на 
општинскиот штаб за заштита и спасување или според сопствена оценка. 

      

                                                       Општински штаб за заштита и спасување 

              К о м а н д а н т 

           м-р Славчо Чадиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог-1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог-1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог-1/4 

 

 

 

 

У П А Т С Т В О 

за работа на определеното лице за подигање 

на опрема, храна и средства за работа 

 Определеното лице за подигање на опремата, храна и средства за работа од 
магацинот на општината ги извршува следните работи: 

1. Од магацинерот или од лицето кое ја разнесува опремата ги прима 
опремата и средствата за работа на единицата на уредно пополнет реверс. 

2. Врши општа-визуелна проверка на опремата. 
3. Ги задолжува припадниците на единицата со опремата и средствата за 

работа според формациските должности. 
4. За време на мобилизацијата и ангажирањето на единицата постојано се 

грижи за преземање и поделба на средства за работа, храна и пијалоци. 
5. По завршената активност-ангажирање на единицата, исчистената и 

конзервирана опрема ја прима од задолжените лица и заедно со лицата 
определени да му помагаат ја товара во возилото и ја враќа во магацинот. 

6. Доколку има кусок или оштетување на опремата, изготвува записник во 4 
примероци, а кои го потпишуваат задолжениот и командирот на единицата. 

7. Ако при примањето на опремата магацинерот и определеното лице 
констатираат поголем недостаток или друг вид на оштетување на опремата 
од оние кои се наведени во записникот, составуваат нов записник или 
истиот го дополнуваат. Новиот записник или дополнувањата на стариот 
записник го потпишуваат магацинерот и овластеното лице. 

8. За вратената опрема во магацинот бара потврда од магацинерот и откога ќе 
ја добие се враќа на собирното место или на местото кое ќе го определи 
командирот на единицата. 

9. Потпишаните  записници за кусок или оштетување на опремата по еден 
примерок остануваат кај магацинерот, овластеното лице, командирот на 
единицата и задолженото лице. 

10. По предавањето на записниците му ја покажува потврдата за вратената 
опема во магацинот на командирот на единицата, со што практично и 
завршува неговото ангажирање. 

11. Врши и други работи по наредба на командирот на единицата. 

      Општински штаб за заштита и спасување 

               К о м а н д а н т 

           м-р Славчо Чадиев 
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Прилог-1/6 
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Прилог-1/8 

 

У П А Т С Т В О 

за извршување на смотра  на единицата 

 

 По извршеното прифаќање на припадниците на единицата и примањето на 
опремата и техничките средства, според личниот и материјален состав на единицата, 
командирот на единицата врши смотра при што посебно обрнува внимание на: 

 -ја постројува единицата според личниот и материјален состав;  

 -ја проверува и констатира пополнетоста на единицата  со припадници, возила 
и материјално-технички средства според формацискиот состав и прегледот за 
нејзината пополнетост; 

 -проверува дали припадниците на единицата се правилно распоредени на 
формациските места и колку се запознати со должностите кои треба да ги извршуваат;  

 -проверува дали и како е извршена деконзервацијата на материјално- 
техничките средства и другата опрема; 

 -проверува дали и како е извршено подготвување на материјално-техничките 
средства и опремата; 

 -проверува дали материјално-техничките средства, возилата и другата опрема 
се исправни и може да се употребуваат; 

 -каква е општата подготвеност и подготвеност на единицата за извршување на 
своите задачи, односно дали со присутните припадници, материјално-технички 
средства и другата опрема може да се извршат задачите кои и се определени на 
единицата. 

 Командирот смотрата ја врши пред построената единица. 

 По извршената смотра командирот на единицата презема соодветни мерки за 
отстранување на воочените недостатоци, со цел единицата што побрзо да се 
оспособи за извршувањето на своите обврски и задачи. 

 Извештај за извршената смотра доставува до командантот на општинскиот 
штаб за заштита и спасување според утврдениот начин за меѓусебно комуницирање, 
односно одржување на врски. 

 

     Општински штаб за заштита и спасување 

             К о м а н д а н т 

         м-р Славчо Чадиев 



Прилог-1/9 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К  

за извршен општ-визуелен преглед на моторно возило-механизација 

___________________________ распоредено во ПСЗС на Општина Велес 

 

Марка___________________тип_________________регистарски број _____________ 

сопственик________________________________возач___________________________ 

 

  Светлосно сигнални уреди 

Напред: светло-фар : лево  (исправно – неисправно) 

    десно  (исправно – неисправно) 

  мигавец: леви  (исправен – неисправен) 

    десни  (исправен – неисправен) 

габаритно светло:  (исправно – неисправно) 

Назад: светло  лево  (исправно – неисправно) 

    десно  (исправно – неисправно) 

мигавец: леви  (исправен – неисправен) 

    десни  (исправен – неисправен) 

  стоп светло: лево  (исправно – неисправно) 

    десно:  (исправно – неисправно) 

габаритно светло:  (исправно – неисправно) 

светло за одење назад: (исправно – неисправно) 

светло на егистарски табли: (исправно – неисправно) 

жолто-ротационо светло: (исправно – неисправно) 

 

Уреди што овозможуваат нормална видливост 

  Стакло: предно: (здраво-оштетено-нема) 

    лево:  (здраво-оштетено-нема) 

    десно:  (здраво-оштетено-нема) 



    назад:  (здраво-оштетено-нема) 

  Бришачи: леви:  (има-нема-исправни-неисправни) 

  Огледала: во кабина: (здраво-оштетено-нема) 

    лево:  (здраво-оштетено-нема) 

    десно:  (здраво-оштетено-нема) 

  Гуми:  напред лево:  (добри-оштетени) 

      десно:  (добри-оштетени) 

    назад:  лево:  (добри-оштетени) 

      десно:  (добри-оштетени) 

  Церада: (има-нема-здрава-лепена-оштетена) 

Резервоар за гориво: ( 0-1/4 - ½ - ¾ - полн) 

 

Текстуален опис на некои видливи механички оштетувања 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 

                       Сопственик-возач     Прегледот го извршил 

                     __________________               _____________________ 

                               (потпис)         (потпис) 

                          

 

Датум: 

 

 

 

 

 

 

 



И З В Е Ш Т А Ј 

за извршената мобилизација на единицата 

 

 

Назив на единицата  
Бројна ознака на единицата  
Број на припадници по формација  
Број на распоредени припадници  
Број на возила-механизација по формација  
Број на распоредени возила-механиација  
Почеток на мобилизацијата Час-минута  
Крај на мобилизацијата Час-минута  

 

 

 

 

 

Состојба на собирното место 
Време на јавување 

% 
М + 2 М + 4 

Бр
ој

 н
а 

 п
ри

па
дн

иц
и 

Се јавиле    
Не се јавиле    
Непронајдени    
Оправдано отсутни    
Неоправдано отсутни    
Вкупно отсутни    

Состојба на собирното место 
Време на јавување 

% М + 2 М + 4 

Бр
ој

 н
а 

во
зи

ла
-

м
ех

ан
из

а-
ци

ја
 Се јавиле    

Не се јавиле    
Непронајдени    
Оправдано отсутни    
Неоправдано отсутни    
Вкупно отсутни    

 

Командир на единицата 

  ____________________________ 

         (потпис) 



 

А Н А Л И З А 

на  извршената мобилизација на ден _________201____година, на единицата-штабот___________________ 

____________________________________________________________________________ во Општина Велес 

 

почнала во_________часот,завршила во_________часот,вкупно време________часа 

 

Број на припадници 
% 

Број на возила 
% 

Оценка на успешноста на мобилизацијата (описно-текстуално) 
Формација  Формација   
се јавиле   се јавиле   
не се јавиле   не се јавиле   

О
 ц

 е
 н

 к
 а

  (
оп

ис
на

-п
ро

бл
ем

и)
  

состојба 
 на зборно место 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
состојба  

на опремата 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
состојба 

на возилата 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



 ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
оспособеност на 

припадниците 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
воспоставување  

на врски 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

О
 ц

 е
 н

 к
 а

  (
оп

ис
на

-п
ро

бл
ем

и)
 

О
бе

зб
ед

ув
ањ

е 
со

 

 
средства за 

работа 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
гориво 

и мазиво 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
храна и 

пијалоци 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



 
друго 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
здравствено 

обезбедување 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
сообракајно 

обезбедување 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
физичко 

обезбедување 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

             

К о м а н д и р 

           ______________________ 

 



 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за асанација во јачина на вод во Општина Велес 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на  
потребно 

образование 
Вид на 

занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-

зи
ра

на
 

Команда на водот 
1. командир Медцин. фак.     - - - - 
2. Заменик МФ-сан.тех.     - - - - 
3. Курир-возач ССС-возач     - - - - 

е кипа за идентификација 
1. водител-записн. МФ-мед.тех.     - - - - 
2. идентификатор СО крим.тех.         
3. фотограф СО фотогр.     - - - - 
4. извршител СО болничар     - - - - 
5. извршител      - - - - 

I  одделение за собирање и транспорт  на загинати лица 
1. командир СО мед.тех.     - - - - 

1 екипа за собирање на загинати лица 
1. водител-изврш.  СО мед.насо     - - - - 
2. извршител 

СО болничар 
    - - - - 

3. извршител     - - - - 
4. извршител     - - - - 

2 екипа за транспорт на загинати лица 



1. водител-изврш.  СО возач Ц     - - - - 
2. извршител Помошни 

работници 
    - - - - 

3. извршител     - - - - 
II одделение за погреб на  загинати лица 

1. командир СО сани.тех.     - - - - 
1 екипа за погреб на загинати лица 

1. водител-изврш.  СО мед.тех.     - - - - 
2. извршител Помошни  

медицинскир
аботници 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 
4. извршител     - - - - 

1 екипа за погреб на загинати лица 
1. водител-изврш.  СО мед.тех     - - - - 
2. извршител Помошни 

медицински 
работници 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 
4. извршител     - - - - 

III за собирање,траанспорт и закон на загинати животни 
1. командир СО вете.тех.     - - - - 

1 екипа за собирање и транспорт на загинати животни 
1. водител-изврш.  СО.вет.болн.     - - - - 
2. извршител помошни 

ветеринарни 
работници 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 
4. извршител     - - - - 
5. извршит.ракувач Возач Ц кат.     - - - - 

2 екипа за закоп на загинати животни 
1. водител-изврш.  СО.вет.болн.         
2. извршител помошни 

ветеринарни 
работници 

        
3. извршител         
4. извршител         

екипа за дезинфекција,дезинсекција и дератизација 
1. водител-изврш.  СО сани.тех.         
2. извршител Помошни 

хигиенски 
рботници 

        
3. извршител         
4. извршител     - - - - 

Ажурирал:___________________ 



ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за засолнување 

во јачина на одделение во Општина Велес 

 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. Командир Градежен 
факултет Јордановски Тодор Гоце 1975 Славјанска 5  - - - - 

2. Извршител 
проветрување 

ССС 
машинска 

Костовски Б.Боби 
Игнов Б.Стојче 

1977 
1973 

А.Шурков 29-1/4 
Благој Кирков 18 

233-670 
239-620 - - - - 

3. Извршител 
 ред и мир ССС Пановски Љ. Орце 1983 Васил Главинов К-2/5  - - - - 

4. Извршител 
Интендант 

ССС 
Гимназија Димовски С.Спасе 1973 Васил Ѓоргов 42 229-111 - - - - 

5. Извршител 
евидентичар 

ССС 
Гимназија Ристовски Б. Стојанче 1973 Славе Ефтов 13 134-609 - - - - 

           
 

Ажурирал:___________________ 

 

 



ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за комунални работи – водовод и канализација 

во јачина на одделение во Општина Велес 

 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. Командир Машински 
фкултет 

Брашнарски Кирил Дејан 1976 Максим Горки 51  - - - - 

2. 1 екипа водител 
извршител 

ССС 
хидронасока     - - - - 

3. Извршител ССС 
Водоинста-

латер 

    - - - - 
4. Извршител     - - - - 
5. Извршител     - - - - 
6. 2 екипа водител 

извршител 
ССС 

хидронасока     - - - - 

7. Извршител ССС 
водоинста-

латер 

Здавковски Киро Владимир 1978 Румена Хаџипанзова 12  - - - - 
8. Извршител Коцевски Ангелчо Лазе 1980 Кирил и Методиј 38  - - - - 
9. Извршител Петровски Манче Марјан 1977 Благој Горев 44/1-1  - - - - 
           

 

Ажурирал:__________________ 

 



ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за комунални работи-електроинсталации 

во јачина на одделение во Општина Велес 

 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. Командир Електротех. 
Факултет Ќупев Кирил Благој 1976 Андон Шурков 25/1-14  - - - - 

2. 1 екипа водител 
извршител 

ВО Технички 
науки     - - - - 

3. Извршител 
ССС електро 

Саздовски Стеван Александар 1985 Благој Горев 139 К 1/20  - - - - 
4. Извршител Кариманчев Јован Тоше 1979 Ком.УЗУС Б-2/17  - - - - 
5. Извршител Анастасов Благој Трајче 1979 Иво Лола Рибар 11  - - - - 

6. 2 екипа водител 
извршител 

ВО Технички 
науки     - - - - 

7. Извршител 
ССС електро 

Накевски Трајче Александар 1974 Благој Кирков 26  - - - - 
8. Извршител Саздов Ангел Костадин 1978 К.Мисирков 13/35  - - - - 
9. Извршител Чекардаков Никола Јосе 1983 Благој Горев 94/3  - - - - 
           

 

Ажурирал:___________________ 

 



 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за комунални работи –ТТ инсталации 

во јачина на одделение во Општина Велес 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. Командир Електротех. 
факултет Тасевски Санде Дејан 1974 Благој Горев 125/47  - - - - 

2. 1 екипа водител 
извршител 

ВО технички 
наукио     - - - - 

3. Извршител ССС ТТ 
механичар 

Петков Горе Дејан 1982 Нас.Тунел Б 10-1/5  - - - - 
4. Извршител Цветков Ангел Оливер 1980 Нас.Тунел Б 3-1/4  - - - - 
5. извршител Димевски Љубен Сашко 1979 Марксова 2/17  - - - - 

6. 2 екипа водител 
извршител 

ВО технички 
наукио     - - - - 

7. Извршител ССС ТТ 
механичар 

Саздовски З.Драганче 1977 Мирче Ацев 26  - - - - 
8. Извршител Стојчевски Љубчо Илија 1985 Неретва 68  - - - - 
9. извршител Ивановски Драган Ристе 1985 Мирка Гинева 14  - - - - 
           

 

Ажурирал:___________________ 

 



 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за прва медицинска помош 

во јачина на одделение во Општина Велес 

 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. командир Мед.факулт. Попикономов Борислав Владимир 
Трајковски Ацо Горан 

1976 
1976 

Благој Нечев 52 Б 
Мицко Козар 12  - - - - 

2. 1 екипа водител Мед.тех. Трендафилов Мише Горанче 1982 Никола Карев 1/10  - - - - 
3. Извршител Мед.тех. Јанев Драган Марјан 1978 Јовче Ќучук 22  - - - - 
4. Извршител Мед.тех. Груевски Драги Игор 1977 Славе Петков 1  - - - - 
5. 2 екипа водител Мед.тех. Карагиров Мите Љубомир 1976 Мирка Гинева12  - - - - 
6. Извршител Мед.тех. Тодоров Димче Трајче 1982 Прохор Пчински 32  - - - - 
7. Извршител Мед.тех. Чучуковски Петре Јованче 1983 Киро Ќучук 2  - - - - 
8. 3 екипа водител Мед.тех. Ѓорѓиев Бојчо Александар 1986 ! Комуна 1-1/21  - - - - 
9. Извршител Мед.тех. Ќумбев Киро Душко 1985 Бра. Миладинови 11  - - - - 
10. Извршител Мед.тех. Мемедов Бејхан Зија 1986 11 Октомври 26  - - - - 

           
 

Ажурирал:___________________ 



 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за заштита од поплави 

во јачина на одделение во Општина Велес 

 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. командир Геолошки 
факултет Ѓорѓев Александар Боби 1978 Максим Горки 88  - - - - 

2. Изврш.-возач      - - - - 
3. Нуркач-спасител      - - - - 
4. Нуркач-спасител      - - - - 
5. Спасител      - - - - 
6. Спасител      - - - - 
7. Спасител      - - - - 
           

 

Ажурирал:___________________ 

 

 



ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за противпожарна заштита 

во јачина на одделение во Општина Велес 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. Командир Технолошки 
факултет Киров Димитар Тони 1977 Благој Горев 104 А/3  - - - - 

2. 1 екипа водител 
пожарникар УЗУС Електро Анастасовски Б. Трајче 1979 Иво Лола Рибар 11  - - - - 

3. Извршител - 
пожарникар 

Авто 
електричар Давчевски А. Гоце 1979 Благој Горев 104 1/1 043/ 

224-062 - - - - 

4. Извршител - 
пожарникар 

Машино 
бравар Ангеловски И.Блаже 1980 Богдан Каракостев 175  - - - - 

5. Извршител - 
пожарникар Енергетичар Еминов Н.Ќерим 1980 Стојан буридан 93 043/ 

234-268 - - - - 

6. 1 екипа водител 
пожарникар Сообракајна Јовановски П.Миле 1971 Нас.Тунел Блок 5/2-9  - - - - 

7. Извршител - 
пожарникар 

УЗУС 
Машинска Панов Р.Никола 1980 Ѓорѓи Димитров 114 043/ 

227-685 - - - - 

8. Извршител - 
пожарникар УЗУС Тодоровски Б.Трајче 1979 Благој Горев 219/1-15 О43/ 

239-770 - - - - 

9. Извршител - 
пожарникар УЗУС Електро Буковски Ристо Гоце 1973 Тодор Јанев 75 043/ 

227-619 - - - - 

Ажурирал:___________________ 



ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторниот штаб за заштита и спасување 

 во Општина Велес 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 
Вид на 

образование 
Вид на занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

1. Командант  Чадиев Миодраг Славчо 1959 Љубен Весов 29 071-237-538 - - - - 

2. Началник  Лазевски Љупче 1955 А. Шурков 12- 4/1 070/321-600 
070/375-451 - - - - 

3. 

П
ом

ош
.н

а 
на

ча
л.

 з
а 

 

Опер.раб.  Јорданов Ѓоре 1954 Благој Горев 137-3/8 070/375-705 - - - - 

4. Хум.мер.  Јовиќ Милан Горан (076/317-720) 1962 Ленинова 19/40 070/216-545 
на раб.СК - - - - 

5. Згр.и евак.  Најдовски Иван 1954 Благој Горев 23 071/274-145 - - - - 
6. ПП зашт.  Тодорова Воислав Ивка 1963 Крушевска 35 076/202-265 - - - - 

7. Поплави Проф. физичко 
воспитување Попов Илија  Благој Абрашев 7 075/377-710 

070/863-735 - - - - 

8. Администратор  Калаузаров Јован Благој 1962 Андон Шурков 29/2-10 075/312-156 - - - - 
9. Курир  Миов Киро Милан 1981 Тодор Ацев 8 070/302-216 - - - - 
10. Курир  Попзлатанов Тодор   070/395-089 - - - - 

            
 

Ажурирал:___________________ 
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III.3 П  Л  А  Н 

за евакуација на населението и материјалните 

добра во Општина Велес 

 

Извод од процената: 

Заради загрозувањето од природни непогоди и други несреќи и воени дејства, 
градот Велес и околните урбани заедници (населба Превалец и Башино Село)се 
изложени на опасности кои дополнително го загрозуваат населението во нив.  

Според процената на сите видови на загрозувања од природните непогоди и 
други несреќи и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување и актите 
донесени по него за евакуација подлежат 11.240 граѓани од кои 10.541 од градот и 699 
од околните урбани зедници. 

реден 
број Град-населби број  

на жители за евакуација 
1. Градот Велес 44.240 10.541 
2. Населби 11.186             699 
3. Вкупно 55.426 11.240 

 

Како релативно по безбедни населби во кои ќе се прифаќа евакуираното 
населени се: с.Долно Караслари, с.Горно Караслари, с.Чолошево, с.Кумарино, 
с.Мамутчево, с.Сојаклари, с.Иванковци, с.Рудник, с.Лугунци, с.Џидимирци, с.Ветерско, 
с.Сопот, с.Новачани, с.С´лп, с.Раштани, с.Бузалково, с.Сливник, с.Клуковец, с.´Рлевци, 
с.Горно Оризари, с.Ораовец, с.Бабуна и с.Црквино. 

Капацитетите на  овие населби е околу 3500 лица и не ги задоволува потребите 
за прифаќање на населението, особено при целосна евакуацијазаради што е нужно 
евакуацијата да се врши во населби во соседните општини.  

Материјални добра и културното наследство во загрозените населби за кои е 
предвидена евакуација ќе се евакуираат паралено со евакуацијата на населението 
или по нејзиното завршување што е условено од расположливите персонални и 
материјални ресурси на општината и останатите учесници. 

Анализата на опасностите и загрозувањата од природните непогоди и други 
несреќи, несомнено потврдуваат дека потребите за спроведување на целосна 
евакуација во Општина Велес се речиси исклучени. Заради тоа, подготовките ќе бидат 
првенствено насочени кон организација и спроведување на делумна евакуација 
(селективна и структурна) која во принцип треба да е краткотрајна.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЕВАКУАЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА 

Со организацијата на евакуацијата на населението и материјалните добра ќе се 
опфатат мерките од превентивен карактер (превентивно дејствување) и оперативен 
карактер (оперативно дејствување). 
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Евакуацијата на населението и материјалните добра ќе се спроведува според 
постојните законски прописи и овој план, а во него ќе учествуваат општината (со 
своите служби, општинските сили за заштита и спасување, јавните претпријатија, 
општинските училишта и други), урбаните и месните заедници, предвидените трговски 
друштва и хуманитарните организации и надлежните државни органи. 

Надлежните државни органи (министерството за локална самоуправа, 
министерството за здравство, министерството за внатрешни работи, министерството 
за култура, министерството за надворешни работи, министерството за животна 
средина и просторно планирање, министерството за транспорт и врски, 
министерството за труд и социјална политика, министерството за култура, дирекцијата 
за заштита и спасување и  други) ќе се вклучат во евакуацијата на населението и 
материјалните добра според своите надлежности, планови и стандардни оперативни 
постапки, усогласени со активностите на општината. 

Во зависност од видот на загрозувањата и очекуваните последици,евакуацијата 
на населението ќе се спроведува комбинирано-заедно со згрижување на загрозеното и 
настраданото население. 

Евакуацијата на населението и материјалните добра ќе се спроведе доколку со 
други мерки не е можно да се спречат загрозувањето и настанувањето на последиците 
од природните непогоди и други несреќи и воени дејства. 

Одлука за евакуација на населението и материјалните добра ќе донесе Влада- 
та на Република Македонија. 

Врз основа на одлуката за евакуација,градоначалникот на општината ќе издаде 
наредба за спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од 
општината, во која ќе ги прецизира сите потребни услови за нејзино успешно 
извршување, а особено: почеток на евакуацијата, видот на евакуација, приоритени 
категории, времето на обезбедување на логистичката поддршка, учесници, населби во 
кои ќе се прифаќа евакуираното население и материјалните добра и други потреби. 
При донесувањето на наредбата,градоначалникот ќе се консултира со општинскиот 
штаб за заштита и спасување и ќе води сметка првенствено да се искористат 
капацитетите на општината (објектите во утврдените населени места во општината).          

 

А).Превентивно дејствување 

 

Заради намалување и одржливо контролирање на ефектите на природните 
непогоди и други несреќи (и воени дејства), кои ја загрозуваат безбедноста на 
населението, како и за создавање на оптимални услови за спроведување на 
евакуацијата на загрозеното и настраданото население, Општина Велес ќе ги преземе 
и спроведува следните превентивни активности: 

• Ќе воспостави евиденција на населението кое подлежи на евакуација според 
загрозеноста на населбите и утврдените категории; 

• Ќе воспостави евиденција на материјалните и културните добра кои подлежат 
на евакуација; 

• Редовно ќе ги ажурира податоците од евиденција (за населението и 
материјалните добра) - препорачливо е еднаш годишно, а задолжително пред 
очекувано загрозување; 
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• Ќе го утврди начинот на спроведување на евакуацијата - со изработка на 
општинскиот план за заштита и спасување-делот за евакуација на населението 
и материјалните добра,а особено: 
-ќе ги утврди собирните и прифатните пунктови и правците на движење на    
 колоните за евакуација на населението и материјалните добра; 
-ќе го утврди бројот и видот на превозните средства; 
-ќе ги утврди потребните ресусрси (персонални и материјални) за  
 спроведување на евакуацијата; 
-ќе го утврди бројот и видот на екипите за логистичка поддршка (обезбедување  
 на исхрана,вода за пиење и средства за хигиена, сообраќајно обезбедувње и  
 одржување на ред,здравствено обезбедување и др.). 

• Ќе го утврди бројот и видот на објекти во населбите од општината, предвидени 
за сместување на евакуираното население и редовно ќе ги ажурира податоците 
за нив.Препорачливо е еднаш годишно, а задолжително пред очекувано 
загрозување; 

• Ќе ги усогласи активностите за спроведување на евакуацијата со дирекцијата 
за заштита и спасување и соседните општини;  

• Ќе воспостави евиденција (преглед)  на учесниците во спроведувањето на 
евакуацијата и редовно ќе ги ажурира податоците за нив. Препорачливо е 
еднаш годишно, а задолжително пред очекувано загрозување; 

• Ќе го утврди видот и количините на потребните материјални ресурси и начинот 
на нивно обезбедување со утврдени временски рокови; 

• Ќе ги утврди можностите за снабдување со храна, вода, електрична енергија, 
комуникациски врски и друго во населбите во кои ќе се сместува евакуираното 
население; 

• Ќе склучи договори со учесниците во евакуацијата на населението и 
материјалните добра кои обезбедуваат храна, вода, средства за хигиена, 
превоз, сместување и други потреби; 

• Ќе врши редовна едукација, обука и вежби со задолжените субјекти, силите за 
заштита и спасување и населението, за обврските кои ги имаат во евакуацијата 
и за начинот на реализацијата на истите;  

• Редовен тренинг и потсетување, на членовите на екипите кои учествуваат во 
евакуацијата на населението и материјалните добра, за обврските кои ги имаат 
во екипите и за начинот на реализацијата на истите. 
 

Б). Оперативнo дејствувањe 

Со оперативното дејствување се опфатени активностите во евакуацијата на 
населението пред случување на настанот, за време на настанот и по завршување на 
настанот. 

 

Б.1.Активности пред случување на настанот (непогодата) 

 

Во случај кога загрозувањето и потенцијалните опасности од природните 
непогоди и други несреќи се од предвидлив карактер и временски очекувани во 
временскиот интервал од дознавањето за можноста за случување на настанот, па сè 
до случување на настанот (непогодата) ќе се спроведат следните активности: 

• Се активира-мобилизира општинскиот штаб за заштита и спасување; 
• Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот која го загрозува 

населението во општината преку претседателите на урбаните и месните 
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заедници, медиумите или на друг начин ќе се известат сите граѓани во 
загрозените подрачја и ќе им се укаже да ја следат состојбата и да се 
подготвуваат за напуштање на своите домови;  

• Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во евакуацијата на 
населението и материјалните добра и тоа: 
-подготвеноста не екипите и одборите кои ја  спроведуваат евакуацијата   

 на населението и материјалните добра за извршување на утврдените   

 задачи; 

-подготвеност на месните заедници и населението во чии објекти се  

 врши сместувањето на  евакуираното население и материјалните  

 добра;  

-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат храна и прехранбени  

 производи за евакуираното население;  

-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат вода за пиење за  

 евакуираното население;  

-подготвеност на субјектите кои вршат превоз на евакуираното  

 население и материјалните добра;  

-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат здравствена заштита и  

 сообраќајно обезбедување. 

• Се разменуваат податоци за подготвеноста на државните органи кои 
учествуваат во евакуацијата на населението и материјалните добра и 
тоа : 
-Министерството за локална самоуправа - за усогласување на  

 активностите меѓу општините; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита и спасување и  

 републичките сили за заштита и спасување за учество во згрижувањето; 

-Министерството за животна средина и просторно планирање - за  

 планирање и уредување на собирните и прифатните пунктови и за  

 заштита на животната средина; 

-Министерството за транспорт и врски - за обезбедување на превоз на  

 населението и материјалните добра и за уредување на објектите за  

 прифат; 

-Министерството за внатрешни работи - СВР Велес - за сообракајно  

 обезбедување и одржување на ред; 

-Министерството за здравство - (ЈЗУ-Здравен дом, ЈЗУ Општа болница,  
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 ЈЗУ за Јавно здравство - за здравствено-медицинско обезбедување на   

 настраданото и загрозеното население; 

-Министерството за труд и социјална политика - центар за социјални  

 работи - за згрижување на оние категории на лица од евакуираното  

 население кои подлежат на евакуација;  

-Министерство за образование и наука – за обезбедување на воспитно  

 образовен процес за време на долготрајна евакуација; 

-Министерство за надворешни работи - за барање и  примање на  

 меѓународна помош; 

-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и подготвеноста на системот за  

 алармирање; 

• Се врши проверка на подготвеноста на просторните сили за заштита и 
спасување што ги формира општината кои учествуваат во евакуацијата 
на населението и материјалните добра и тоа: 
-пополнетост со припадници и материјални ресурси според личниот и  

 материјален состав; 

-обученост и оспособеност на персоналот и материјалните средства; 

• Се наредува зголемување на подготвеноста - според планот за 
подготвеност; 

• На основа на одлука на Владата на РМ-се наредува отпочнување со 
навремена евакуација.Навремената евакуација се спроведува на исти 
начин како што е разработен во делот за време на опасноста (Б.2.); 

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во евакуацијата на 
населението и материјалните добра;  

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување се бара помош 
од дирекцијата за заштита и спасување и другите надлежни државни 
органи. 

 

Б.2.Активности за времетраење на евакуацијата-опасноста 

       (организација на спроведувањето на евакуацијата) 

 

Во рамките на спроведувањето на евакуацијата ќе се опфатат следните мерки и 
активности :  

-известување на населението за наредбата за евакуација на населението  
и материјалните добра;  
-прифаќање на евакуираното население на собирните пунктови-места;  

-превоз на  населението од собирните места до прифатните пунктови-места; 
-прифаќање на населението во прифатните пунктови и разместување до  
 местата и објектите во кои ќе бидат сместени; 
-обезбедување на услови за живот на евакуираното население (обезбедување   
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 на храна, вода, средства за лична хигиена и други потреби); 
-обезбедување на здравствена заштита на евакуираното население; 
-физичко обезбедување на евакуацијата; 
-при долготрајна евакуација се воспоставува воспитно-образовен процес; 
-утовар,транспорт и складирање на материјалните добра во местата и  
објектите предвидени за складирање; 
-враќање на населението во своите домови;и 
-враќање на материјалните добра во објектите во кои биле сместени пред   
 евакуацијата. 

 

Евакуацијата на населението и материјалните добра ќе ја спроведува 
општината (преку службите на градоначалникот, општинскиот штаб за заштита и 
спасување и единиците за заштита и спасување) заедно со другите субјекти (јавни 
претпријатија и правните лица според однапред планираните и договорените обврски 
и надлежните државни органи според своите надлежности и планирани активности, 
согласно своите стандардни оперативни процедури). 

Приоритет при спроведување на евакуацијата ќе им се даде на деца до седум 
години возраст,бремените жени и мајки со деца до седум години. 

 

Б.2.1.Активирање-мобилизација   

 

По добиената одлука од Владата на РМ за спроведување на евакуација на 
населението и материјалните добра,градоначалникот на општината издава наредба за 
евакуација и ги мобилизира вработение кои се задолжени за спроведување на 
евакуацијата, општинскиот штаб за заштита и спасување и единиците на општината, 
доколку претходно не се мобилизирани. 

Се бара од сите учесници во евакуацијата на населението и материјалните 
добра да ги мобилизираат своите екипи (да се активираат) и им се наложува да 
почнат со спроведување на активностите за евакуација на населението и 
материјалните добра. 

 

Б.2.2.Известување 

 

Известувањето на граѓаните кои треба да се евакуираат се врши преку 
претседателите на урбаните и месните заедници и регионалниот центар за 
управување со кризи, а во итни случаи и преку средствата за јавно информирање. 

Известувањето на субјектите кои учествуваат во евакуацијата на населението и 
материјалните добра ќе се врши телефонски. 

 

 

 

 



 7 

а) Постапка на граѓаните  

 

По добиеното известување, загрозеното население кое треба да се евакуира, 
започнува со подготовки за напуштање на своите домови и се упатуваат до 
предвидените собирни пунктови (места). 

Дел од граѓаните кои се самоевакуираат кај свои роднини или во викендички се 
упатуваат во тие објекти. 

 

б) Постапка на правните лица 

По добиеното известување, правните лица учесници во евакуацијата на 
населението и материјалните добра, отпочнуваат со извршувањето на обврските 
коиим се дадени (планирани) и воспоставуваат контакти со општинскиот штаб за 
заштита и спасување заради координација на активностите. 

Правните субјекти кои ги евакуираат своите материјални добра, отпочнуваат со 
спроведувањето на евакуацијата и воспоставуваат контакти со општинскиот штаб за 
заштита и спасување заради координација на активностите. 

 

 Б.2.3. Собирни пунктови (места) 

 

 Места каде ќе се собира загрозеното и настраданото население кое треба да 
се евакуира се следните :  

• за урбаната заедница „Трајко Капчев“ – паркинг плацот до Стар Мост на 
ул.„Петре Прличков“; 

• за урбаната заедница „Богдан Каракостев“ – платото пред спомен 
Костурница; 

• за урбаната заедница „Родна Ивева“ – дворот на Хотел „Монтенегро“; 
• за урбаната задница „ Славе Петков ” – дворот на детската градинка 

клон бр. V, паркингот пред Основниот суд и плоштад Којник; 
• за урбаната заедница „Трајче Панов“ – плоштад Којник, паркингот пред 

судот и во Младинскиот парк ; 
• за урбаната заедница Димче Мирчев“ – паркингот пред основниот суд и 

паркингот спрема Градска библиотека; 
• за урбаната заедница „ 9-ти Ноември“ – дворот на гимназијата и во 

кругот  на детска градинка клон бр. III на улица „Тодор Јанев“; 
• за урбаната заедница „Васа Кошулчева“–плочата кај гаражите пред МВР 
• за урбаната зедница „Шорка“-маалското игралиште; 
• за урбаната заедница „Алексо Демниевски“ – пред комплекс УЗУС, 

паркот пред ООУ „Васил Главинов“ и паркингот пред комплекс згради – 
„Бисер“ спрема касарна;  

• за урбаната заедница „Тунел“-маалското игралиште;  
• за урбаната заедница  „Керамидна“-маалското игралиште; 
• за урбаната заедница населба Превалец – дворот на училиштето; 
• за урбаната заедница Башино Село – сред село. 

Собирните пунктови (места) соодветно ќе се обележат и по потреба уредат. 
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Б.2.3.Правци на движење 

 Движењето на колоните на нселението кое се евакуира ќе се врши по следниве 
комуникации :  

 за урбаната заедница „Богдан Каракостев“:  
      - од собирното место → едната колона оди кон кружниот тек →   

с.Чолошево; 

      - од собирното место другата колона → кон Штипско Петле од каде  

                    едната колона се дели по автопатот → кон с.Долно Караслари,а  

         другата продолжува по патот за Штип  → кон с.Мамутчево и  

         с.Кумарино. 

 за урбаната заедница „Трајко Капчев“ – од собирното место по улица   
„Петре Прличков“ → „Димитар Влахов“ → „Штипско Петле“ → патот за   

       Штип → с.Иванковци. 

  за урбаната заедница „Родна Ивева“ –  Хотел “Монтенегро“ →   
Скопски Пат → с.Отовица → с.Сујаклари. 

  за урбаната заедница Славе Петков : 
- од собирното место детска градинка клон бр.V кон → улица  

„Владимир Назор“→„Коле Неделковски“→„Маршал Тито“→„Димко   

         Најдов“→кон кланица „Агрија“; 

       - од собирното место паркингот пред основниот суд кон→улица  

„Маршал Тито“→„Димко Најдов“→кон кланица „Агрија“; 

      - од собирното место плоштад „Којник“ кон → „Васил Ѓоргов“→„Благој  

        Ѓорев“→„Маршал Тито“→„Димко Најдов“→кон кланица „Агрија“. 

     *Од кланицата „Агрија“ една колона се упатува кон с.Црквино, а    

                 друга колона по стариот пат кон Општина Градско и пред  

                 Градско една колона се двои кон с.Виничани, а друга кон  

                 с.Д.Чичево. 

 за урбаната заедница „Трајче Панов“ :  
- од собирното место плоштад „Којник“ кон→улица „Васил  

  Ѓоргов“→„Благој Ѓорев“→„Индустриска“→„Раштански пат“→кон с.  

  Раштани;  

                  - од собирното место паркинг пред судот кон→улица „Маршал Тито“→ 

         „Благој Ѓорев“→„Индустриска“→„Раштански пат“→кон с.Раштани; 

       - од собирното место младински парк кон→улица „Благој Ѓорев→ 

„Индустриска“→„Раштански пат“→кон с.Раштани.      
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 за урбаната заедница „Димче Мирчев“:  
- паркинг пред Основниот суд кон→улица „Маршал Тито“→„Благој  

  Ѓорев“→населба Превалец→„Долги Рид“→од каде едната колона се  

  дели кон мостот на река Бабуна→и продолжува кон с.Ораовец и  

  с.Војница,а другата колона продолжува кон→с.Долно Врановци и   

  с.Стари Град; 

- паркинг спрема гадската библиотека кон →улица „Маршал Тито“→и  

  продолжува заедно со првата колона. 

 за урбаната заедница „9-ти Ноември“: 
- прва колона од собирното место дворот на „Гимназија Кочо Рацин“→ 
улица „Благој Ѓорев“ → населба „Превалец“ → с.Ораовец → с.Оморани → с.   

       Богомила; 

       - втората колона од собирното место Детска Градинка → улица  

„Тодор Јанев“ → улица „Благој Ѓорев“ и се приклучува со првата  

          колона. 

 за урбаната заедница „Васа Кошулчева“ – од собирното место  
                  плочата на гаражите пред МВР по улиците→„Методија Андонов- 

                  Ченто“→„Борис Трајковски“→„11-ти Октомври“→„Раштански пат“ кон→ 

                  с.Раштани. 

 за урбаната зедница „Шорка“ - од собирното место маалското  
                  игралиште по улицата „Вардарска“→регионален пат Велес- 

                  Скопје→кон хотел „Романтик“→од каде една колона оди кон  

                  с.Ветерско,а другата колона кон с.Крушје. 

 за урбаната заедница „Алексо Демниевски“: 
       - од собирното место комплекс УЗУС по улицата →„д-р Христо  

         Татарчев“→„БорисТрајковски“→до паркот пред дворот на ООУ „Васил  

                    Главинов“→продолжува заедно со другата колона; 

       - од собирното место паркот пред ООУ „Васил Главинов“ по улицата→  

„Борис Трајковски“→„Благој Ѓорев“ до паркингот пред комплекс на  

         згради „Бисер“→од каде продолжува заедно со третата колона; 

       - од собирното место паркингот пред зградите комплекс „Бисер“ 

         спрема касарната по лицата →„Благој Ѓорев“→населба Превалец→  

         кон с.Чашка. 

 за урбаната заедница „Тунел“- од собирното место маалското 
игралиште→по улица „Благој Ѓорев“→населба „Превалец“→кон с.Чашка.  
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 за урбаната заедница  „Керамидна“ - од собирното место маалското 
игралиште→по улица „Благој Ѓорев“→населба Превалец→кон с.Чашка. 

 за неселба Превалец – од собирното место дворот на ООУ→кон с.Раштани.  
 за урбаната заедница Башино Село – од собирното место сред село→кон 

с.Отовица. 
 

 Б.2.4. Прифатни пунктови (места) 

  

 Прифатните пунктови во населбите во кои се сместува евакуираното 
население, се следните : 

• с.Бабуна - сред село; 
• с.Црквино - во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с. Долно и Горно Караслари - во училишниот двор и зграда,алтернатива 

сред село; 
• с.Чолошево - во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с.Кумарино - во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с.Мамутчево - во училишниот двор и зграда; 
• с.Сујаклари - во училишниот двор и зграда; 
• с.Иванковци - во училишниот двор и зграда; 
• с.Џидимици - во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с.Лугунци - сред село; 
• с.Рудник - сред село; 
• с.Ветерско - сред село; 
• с.Раштани - во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с.Бузалково - во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с.Сливник - во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с.Клуковец - сред село; 
• с.´Рлевци -  во училишниот двор и зграда,алтернатива сред село; 
• с.Ораовец - сред село. 

 

 Прифатните пунктови (места) соодветно ќе се обележат и по потреба уредат.
  

Б.2.5.Населби во кои ќе се смесатува евакуираното население  

 

 При делумна евакуација, кога бројот на евакуираното население не надминува 
3.500 (три илјади и петстотини) лица, сместувањето ќе се врши во објекти во 
населбите од Општина Велес.Населбите во кои ќе се сместува загрозеното населени 
ќе ги утврди општинскиот штаб за заштита и спасување,во зависност од видот 
загрозеност и бројот кој треба да се евакуира.Можностите за прифаќање на 
евакуираното население во општината се следни: 

Име на урбаната 
заедница 

од која зе евакуира 
населението 

Месна заедница - населено место во која се 
прифаќа евакуираното население 

Број на 
население што 

може да се 
прифати Име Број на домови во 

кои се прифаќа 
 с.Бабуна                     6                18 
 с.Црквино                 126              245 
 с.Д.Караслари                 217              320 
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 с.Г.Караслари                     7                22 
 с.Чолошево                   76              178 
 с.Кумарино                   42              130 
 с.Мамутчево                 195              252 
 с.Сојаклари                 136              228 
 с.Иванковци                 384              451 
 с.Џидимирци                   11                53 
 с.Лугунци                     6                35 
 с.Рудник                   48                72 
 с.Ветерско                     4                52 
 с.С´лп                   15                64 
 с.Раштани                 129              295 
 с.Бузалково                 334              472 

 с.Сливник                   67              158 
 с.Клуковец                   26                56 

 с.`Рлевци                   58              122 
 с.Г.Оризари                 236              365 
 с.Ораовец                   59              122 

Вкупно 2.192 3.710 
Состојба,2006 година      

 

 Целосна и делумна евакуација, во кои бројот на евакуираното население 
надминува 3.500 (три илјади и петстотини) лица, ќе се спроведува заедно со 
надлежните државни органи,пред се дирекцијата за заштита и спасување.Населбите и 
општинитекои се предвидени за сместување на евакуираното население од Општина 
Велес, се :  

 населението од урбаната заедница „Богдан Каракостев“ – ќе се 
сместува во селата : Чолошево, Долно Караслари, Мамутчево и 
Кумарино,во Општина Велес; 

 населението од урбаната заедница „Родна Ивева“ – ќе се сместува во 
с.Сујаклари,во Општина Велес; 

 населението од урбаната заедница „Трајко Капчев” – ќе се сместува 
во селата : Иванковци, Рудник и Црквино во Општина Велес;  

 населението од урбаната заедница „Славе Петков“ – ќе се сместува 
во селата: Виничани, Водоврати, Долно Чичево и Подлес во општина 
Градско;  

 населението од урбаната заедница „Трајче Панов“ – ќе се сместува 
во селата: Бузалково,´Рлевци и Ораовец во Општина Велес; 

 населението од урбаната заедница „Димче Мирчев“ – ќе се сместува 
во селата: Војница,Крајници,Долно Врановци,Стари Град, Мартолци и 
Оморани во општина Чашка ; 

 населението од урбаната заедница „9-ти Ноември“ – ќе се сместува 
во селата: Отиштино,Еловец,Голозинци,Мелница, Горно Врановци и 
Дреново во општина Чашка; 

 населението од урбаната заедница „Васа Кошулчева“ –ќе се сместува 
во с.Бањица во општина Чашка; 

 населението од урбаната зедница „Шорка“ - ќе се сместува во селата: 
Ветерско и Крушје во Општина Велес; 

 населението од урбаната заедница „Алексо Демниевски“ – ќе се 
сместува во селата : Бистрица,Богомила и Ореше во општина Чашка;  

 населението од урбаната заедница  „Керамидна“-ќе се сместува во 
с.Согле во општина Чашка;  
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 населението од урбаната заедница „Тунел“- ќе се сместува во 
с.Теово во општина Чашка; 

 населението од урбаната заедница населба Превалец - ќе се 
сместува во с.Раштани во Општина Велес; 

 населението од урбаната заедница с.Башино Село  - ќе се сместува 
во селата Лугунци и Џидимирци во Општина Велес.    

  

 Надлежните државни органи,соседните општини и Општина Велесзаеднички ќе 
ги усогласат обврските и активностите за спроведување на целосна евакуација. 

 

 Б.2.6. Обезбедување на исхрана,средства за 

  хигиена и вода за пиење  

 

 Готова храна за евакуираното население кое е сместено во населбите во 
Општина Велесќе обезбедуваат : 

 Интернат „Лазар Лазаревски” ;  
 Детска Градинка „Димче Мирчев” ; 
 Ресторант „Розе Сала“; 
 Ресторант „Сина Сала“; 
 Ресторант „Гарденија“; 
 Хотел „“Монтенегро““; 
 Хотел „Романтик“;  
 Мотел „Македонија“. 

  

 Во случај да не може да се обезбеди готова храна или обезбедената готова 
храна не ги задоволува потребите за евакуираното население кое е сместено во 
населбите во Општина Велесќе се обезбедуваат прехранбени производи од следните 
маркети :  

 ТППУ „Алфа Маркет” ; 
 ТППУ „Жито”-маркети;  
 Маркет „КАМ“; 
 Маркет „ТУШ“.  

 Наведените маркети ќе обезбедуваат и средства за одржување на хигиена за 
евакуираното население и вода за пиење во соодветно пакување доколку не може да 
се обезбеди на друг начин. 

 Готовата храна и прехранбените производи,средствата за одржување на лична 
хигиена и вода за пиење, наведените субјекти ќе ги доставуваат до населбите во 
Општина Велес во кои е сместено евакуираното население. 

 Видот и количината на готовата храна и прехранбените производи,средствата 
за лична хигиена и водата за пиење,како и времето и местото на доставување ќе се 
утврдат договорно меѓу општината и наведените субјекти.   

 Во населбите од Општина Велес во кои е сместено евакуираното население, 
доколку капацитетот на водоводот и изворите на вода не е доволен или заради 
наложени санитарни мерки водата не може да се употребува вода за пиење ќе се 
обезбедува со цистерни на ЈКП „Дервен“ и територијалната противпожарна единица. 
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 Доколку обезбедувањето на вода со цистерни е недоволно ќе се обезбедува и 
пакувана вода за пиење од маркетите во општината со која таа има склучено 
договори. 

 Во обезбедувањето на вода за пиење ќе учествуваат и општинската 
организација на Црвениот Крст, дирекцијата за заштита и спасување и други надлежни 
државни органи. 

 Во случај на целосна и делумна евакуција при која евакуираното население се 
сместува во населби во други општини,готова храна и прехранбени производи, 
средствата за лична хигиена и вода за пиење ќе се обезбедуваат според планот на 
надлежните државни органи и општините во кои се прифаќа евакуираното население. 

 

 Б.2.7. Обезбедување на превоз 

 

 Превоз за населението кое се евакуира од собирното место за евакуација  до 
ренонот за прифаќање во населбите во Општина Велесќе обезбедат: 

• ТППУ „Данс експрес“ ; 
• ТППУ „Пан промет“ ;и 
• Други приватни превозници и таксисти. 
 

 Предвидените превозници имаат обврска и да го вратат назад евакуираното 
население. 

 Населбите во кои треба да се однесат,бројот на населението и бројот на 
турите, договорно ќе ги утврдат општината и предвидените превозници. 

 Покрај наведените превозници ќе се користи и алтернативен превоз со 
сопствени возила на населението кое се евакуира и со други превозни средства од 
урбаните и месните заедници заедници,вклучително и трактори. 

 Во случај на евакуација на населението од Општина Велесво други општини, 
превоз ќе се обезбедува според планот на надлежните државни органи. 

 

 Б.2.8.Здравствена заштита  

 

 Здравствената заштита за настраданото и загрозеното население за време на 
евакуацијата (на собирните пунктови за време превозот,во прифатните пунктови,за 
време на сместувањето и назад сè до враќањето во собирните пунктови), ќе 
обезбедува ЈЗУ Здравен дом, ЈЗУ Општа болница Велес, ЈЗУ за Јавно здрвство и 
екипи на Црвениот Крст.Во обезбедувањето на здравствена заштита ќе учествуваат и 
приватните здравствени установи. 

 За евакуираното население во населби во други општини,здравствена заштита 
ќе обезбедуваат општините во кои е сместено евакуираното население и екипи на 
надлежните државни органи,согласно нивните планови. 
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 Б.2.8.Сообраќајно обезбедување и одрживање на ред  

 

 Сообраќајно обезбедување на колоните на населението и материјалните добра 
за време на евакуацијата, ќе врши секторот за внатрешни работи од Велес, според 
својот план и стандардни оперативни процедури. 

 За време на евакуацијата јавниот ред и мир ќе го одржува секторот за 
внатрешни работи од Велес, според својот план и стандардни оперативни процедури. 

 Во одржувањето на редот за време на евакуацијата ќе учествуваат и екипи на 
урбаните и месните заедници и единиците за заштита и спасување. 

 

 Б.2.10. Евакуација на материјалните добра  

 

 Материјалните добра на општината-архива на општината,која не е предадена 
во архивот на Македонија (одлуки, решенија, урбанистички планови, финансиска 
документација и друго) ќе се евакуираат во општинското основно училиште во 
с.Иванковци. 

 Евакуацијата ќе ја извршат службите на градоначалникот со возила на 
општината.Градоначалникот на општината ќе го утврди списокот на вработените кои 
ќе учествуваат во евакуацијата на материјалните добра. 

 Државните органи и другите правни субјекти,своите материјални добра ќе ги 
евакуираат според своите планови за евакуација. 

 

 Б.2.11. Раководење 

  

 Со активностите во евакуацијата на населението и материјалните добра ќе 
раководи и координира општинскиот штаб за заштита и спасување.  

 При ангажирањето на надлежните државни органи, раководењето и 
координацијата ќе се вршат согласно законот за заштита и спасување. 

 

 Б.2.12. У ч е с н и ц и  

 

 Во евакуацијата на населението и материјалните добра ќе учествуваат:  

• Советот на Општина Велес; 
• Градоначалникот на Општина Велес и неговите служби; 
• Општинскиот штаб за заштита и спасување и единиците за заштита и 

спасување на Општина Велес; 
• Председателот и советот на урбаната заедница од кои се евакуираат 

населението и материјалните добра и претседателите и советот на урбаните  и 
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месните заедници во кои ќе се сместуваат евакуираното население и 
материјалните добра; 

• Министерство за локлана самоуправа; 
• ДЗС-подрачно одделение за заштита и спасување; 
• Министерство за животна средина и просторно планирање; 
• Министерство за транспорт и врски; 
• Министерство за внатрешни работи - СВР Велес; 
• Министерство за здравство-(ЈЗУ-Здравен дом,ЈЗУ општа болница,ЈЗУ за јавно 

здравство; 
• Министерство за труд и социјална политика - центар за социјални работи Велес 
• Министерството за култура; 
• Министерство за надворешни работи; 
• ЦУК-РЦУК ; 
• Данс експрес и Пан промет; 
• Општинската организација на Црвен Крст; 
• Интернат „Лазар Лазаревски” ; 
• Детска Градинка „Димче Мирчев” ; 
• Ресторант „Розе Сала“; 
• Ресторант „Сина Сала“; 
• Ресторант „Гарденија“; 
• Хотел „“Монтенегро““; 
• Хотел „Романтик“; 
• Мотел „Македонија“; 
• ТППУ „Алфа Маркет” ; 
• ТППУ „Жито”-марекети; 
• Маркет „КАМ“; 
• Маркет „ТУШ“.; 
• ТВ Здравкин и ТВ Канал 21 и националните ТВ;и 
• Локални радиостаници (радио 5 фм и други). 

Учесниците мегусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 

 

 Б.3.Активности по завршувањето на евакуацијата (настанот) 

 

 По престанување на потребата за евакуација на населението,се преземаат 
мерки и активности за организирано враќање на евакуираното население во 
постојаното место на престој-живеење.Во принцип враќањето на населението се врши 
на ист начин како и при нивното евакуирање,но во овој случај во обратен правец. 

 Материјалните добра истотака се враќаат во објектите (локациите) од каде се 
евакуирани.И во овој случај враќањето се врши на ист начин како и при нивното 
евакуирање,но сега во обратен правец. 

 По враќањето на населението и материјалните добра во основните локации, 
силите за заштита и спасување и екипите на останатите учесници се распуштаат со 
што престанува нивната обврска од мобилизацијата. 

Последиците и штетите кои се настанати од настанатата природна непогода 
или друга несреќа ќе се санираат според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата општината ќе склучи договори со правните лица 
во постапка предвидена за врема на природни непогоди и други несреќи. 
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Прилог на планот :  

-Прилог-1 преглед на населението во Општина Велеспо населби. 

-Прилог-1а преглед на населението кое подлежи на евакуација. 

-Прилог-2 преглед на населби во Општина Велес во кои се прифаќа  

 евакуираното население. 

-Прилог-3 преглед на материјалните добра кои се евакуираат. 

-Прилог-4 преглед на моторни возила со кои се превезува евакуираното  

 Население. 

-Прилог-5 список на одборот за евакуација. 

-Прилог-6 список на одборот за прифат на евакуираното население. 

-Прилог-7 список на лицата за разведување на евакуираното население. 

-Прилог-8 преглед на екипите за одржувањен на ред и здравствена заштита. 

-Прилог-9 преглед на правците на движење на колоните на населението кое се  

  евакуира. 

-Прилог-10 преглед на организацијата на прифат,сместување,исхрана и  

згрижување на евакуираното население. 

-Прилог-11 преглед на претседателите на урабаните и месните заедници во  

Општина Велес. 

-Прилог-12 на карта на општината и на карта на градот (собирни места,правци  

 на движење,прифатни пунктови и др.). 
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П р е г л е д  

на превентивните активности во спроведувањето на евакуацијата 

 на настраданото и загрозеното население 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

Ев
ак

уа
ци

ја
 н

а 
за

гр
оз

ен
от

о 
и 

на
ст

ра
да

но
то

 н
ас

ел
ен

ие
 

Ќе го утврди начинот на спроведување на 
евакуацијата - со изработка на општинскиот план 
за заштита и спасување-делот за евакуација на 
населението и материјалните добра,а особено: 
-ќе ги утврди собирните и прифатните пунктови и 
правците на движење на колоните за евакуација 
на населението и материјалните добра; 
-ќе го утврди бројот и видот на превозните 
средства; 
-ќе ги утврди потребните ресусрси (персонални и 
материјални) за спроведување на евакуацијата;и 
-ќе го утврди бројот и видот на екипите за 
логистичка поддршка (обезбедување на 
исхрана,вода за пиење и средства за 
хигиена,сообракајно обезбедувње и одржување 
на ред,здравствено обезбедување и др.). 

-одговорното 
лице; 

-ОШЗС; 

-СУСЕ; 

-СЗР; 

-СПР;  

Одговорните 
лица во 
надлежните 
државни 
органи и 
другите 
учесници 

31.12. 

2015 

Ќе воспостави евиденција на населението кое 
подлежи на евакуација,според загрозеноста на 
населбите и утврдените категории 

-одговорното лице  

-кабинет на 
градоначалникот 

Претседатели 
на УЗ и МЗ 

-ЦСР; 

-ДЗС-ПОЗС; 

31.01. 

2016 

Ќе воспостави евиденција на материјалните и 
културните добра кои подлежат на евакуација. 

-одговорното лице  

-кабинет на 
градоначалникот 

-Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

-ЦСР; 

-ДЗС-ПОЗС; 

31.01. 

2016 

Ажурирање на податоците од евиденцијата за 
населението и материјалните добра (кои подле-
жат на евакуација) - препорачливо е еднаш годи-
шно, а задолжително пред очекувано 
загрозување. 

-одговорното лице 
за ажурирање на 
планот за ЗС 

-ОШЗС 

-Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

-ЦСР; 

-ДЗС-ПОЗС 

Еднаш 

годишно 

Ќе го утврди бројот и видот на објекти во 
населбите од општината, предвидени за 
сместување на евакуираното население и 
редовно ќе ги ажурира податоците за 
нив.Препорачливо е еднаш годишно, а 
задолжително пред очекувано загрозување. 

-одговорното лице  

-СУСЕ 

-кабинет на 
градоначалникот 

Претседатели 
на УЗ и МЗ 

-ЦСР; 

-ДЗС-ПОЗС; 

31.01. 

2016 

Ќе ги усогласи активностите за спроведување на 
евакуацијата со дирекцијата за заштита и 
спасување и соседните општини. 

-одговорното лице 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорните 
лица во 
соседните 
општини 

-ДЗС-ПОЗС 

31.12. 

2015 
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Ќе воспостави евиденција (преглед)  на 
учесниците во спроведувањето на евакуацијата 
и редовно ќе ги ажурира податоците за нив. 
Препорачливо е еднаш годишно, а задолжително 
пред очекувано загрозување. 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-СПР 

Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

31.12. 

2015 

Ќе го утврди видот и количините на потребните 
материјални ресурси и начинот на нивно 
обезбедување со утврдени временски рокови. 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-СПР 

-СЗР 

Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

31.12. 

2015 

Ќе ги утврди можностите за снабдување со 
храна, вода, електрична енергија, комуникациски 
врски и друго, во населбите во кои ќе се 
сместува евакуираното население. 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-СПР 

-СЗР 

-ЦСР 

-ЈКП Дервен 

-одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

31.12. 

2015 

Ќе склучи договори со учесниците во 
евакуацијата на населението и материјалните 
добра,кои обезбедуваат храна,вода,средства за 
хигиена, превоз,сместување и други потреби. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-СПР 

-одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

31.01. 

2016 

Ќе врши редовна едукација,обука и вежби со 
задолжените субјекти, силите за заштита и 
спасување и населението, за обврските кои ги 
имаат во евакуацијата и за начинот на 
реализацијата на истите. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

Еднаш 
годишно 

Редовен тренинг и потсетување, на членовите на 
екипите кои учествуваат во евакуацијата на 
населението и материјалните добра, за 
обврските кои ги имаат во екипите и за начинот 
на реализацијата на истите. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

Еднаш 
годишно 

     

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообракај и екологија 

СПР-Сектор за правни работи 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

УЗ и МЗ-Урбани и месни заедници 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-Дирекција за заштита и спасување  

ЦСР-Центар за социјални работа 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за евакуација на настраданото 

и загрозеното население во Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност Учесници 
Внатрешни Надворешни 

П р е д   н а с т а н о т (непогодата) 

Ев
ак

уа
ци

ја
 н

а 
на

ст
рд

ан
от

о 
и 

за
гр

оз
ен

о 
на

се
ле

ни
е 

Се активира-мобилизира општинскиот штаб за 
заштита и спасување. 

градоначалник Членовите на 
ОШЗС 

Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот 
која го загрозува населението во општината,преку 
претседателите на урбаните и месните заедници, 
медиумите или на друг начин,ќе се известат сите 
граѓани во загрозените зони и ќе им се укаже да ја 
следат состојбата и да се подготвуваат за напуштање 
на своите домови. 

-одговорното лице 
во општината 
-кабинет на 
градоначалникот 

-претседатели на 
урбани заедници; 
-локалните ТВ; 
-националните ТВ; 
-ЦУК-РЦУК 

Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во 
евакуацијата на населението и материјалните добра,и 
тоа: 
-подготвеноста не екипите и одборите кои ја  
спроведуваат евакуацијата на населението и 
материјалните добра, за извршување на утврдените 
задачи; 
-подготвеност на месните заедници и населението, во 
чии објекти се врши сместувањето на  евакуираното 
население и материјалните добра;  
-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат храна и 
прехранбени производи за евакуираното население;  
-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат вода за 
пиење за евакуираното население;  
-подготвеност на субјектите кои вршат превоз на 
евакуираното население и материјалните добра;  
-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат 
здравствена заштита и сообракајно обезбедување. 

-одговорното лице 
-ОШЗС 
-кабинет на 
градоначалникот 
-СУСЕ 
-СЗР 
-СПР 
 

-одговорните лица 
во сите учесници 
(правни субјекти) 
-одговорните лица 
во надлежните 
државни органи 
-одговорните лица 
во другите општини 

Се разменуваат податоци за подготвеноста на 
државните органи кои учествуваат во евакуацијата на 
населението и материјалните добра и тоа : 
-Министерство за локлана самоуправа - за 
усогласување на активностите помеѓу општините; 
-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за 
заштита и спасување и републичките сили за заштита 
и спасување за учество во згрижувањето; 
-Министерство за животна средина и просторно 
планирање - за планирање и уредување на собирните 
и прифатните пунктови и за заштита на животната 
средина; 
-Министерство за транспорт и врски - за 
обезбедување на превоз на населението и 
материјалните добра и за уредување на објектите за 
прифат; 
-Министерство за внатрешни работи - СВР Велес - за 
сообракајно обезбедување и одржување на ред; 
-Министерство за здравство-(ЈЗУ-Здравен дом,ЈЗУ 
општа болница,ЈЗУ за јавно здравство - за 
здравствено-медицинско обезбедување на  
настраданото и загрозеното население; 
-Министерство за труд и социјална политика - центар 
за социјални работи - за згрижување на оние 
категории на лица од евакуираното население кои 
подлежат на евакуација;  
-Министерство за образование и наука – за 
обезбедување на воспитно образовен процес за 

-одговорно лице 
-кабинеат на 
градоначалникот 
-ОШЗС 

-МЛС 
-ДЗС-ПОЗС 
-ЦУК-РЦУК 
-МВР-СВР Велес 
-МТСР-ЦСР 
-ЈЗУ Медицински 
Центар, ЈЗУ Општа 
болница, ЈЗУ за 
Јавно здравство 
-МТВ 
-МЖСПП 
-МОН 
-МК 
-МНР 
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време на долготрајна евакуација; 
-Министерство за надворешни работи - за барање и  
примање на меѓународна помош; 
-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и 
подготвеноста на системот за алармирање. 
Се врши проверка на подготвеноста на просторните 
сили за заштита и спасување што ги формира 
општината,кои учествуваат во евакуацијата на 
населението и материјалните добра и тоа: 
-пополнетост со припадници и материјални 
ресурси,според личниот и материјален состав;и 
-обученост и оспособеност на персоналот и 
материјалните средства. 

-одговорното лице 
-ОШЗС 
-ЗСР 

-ДЗС-ПОЗС 
 

Се наредува зголемување на подготвеноста-според 
планот за подготвеност. 

-советот на 
општината 
-градоначалник 

-ДЗС-ПОЗС 
-одговорно лице во 
МЛС 

На основа на одлука на Владата на РМ-се наредува 
отпочнување со навремена евакуација.Навремената 
евакуација се спроведува на исти начин како што е 
разработен во делот за време на опасноста (Б.2.) 

-градоначалник 
-кабинет на 
градоначалник 
-ОШЗС 

-одговорно лице во 
ВРМ 
-одговорни лица во 
учесниците 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување,се врши прераспределување на задачите 
на учесниците во згрижувањето. 

-градоначалник 
-ОШЗС 

-одговорни лица во 
учесниците  

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување се бара помош од дирекцијата за заштита 
и спасување и другите надлежни државни органи. 

-градоначалник 
-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 
-одговорни лица во 
надлежните 
државни органи 

Информирање за состојбите,текот на активностите и  
друго. 

-Кабинет на 
градоначалникот 
-ОШЗС 

-претседатели на 
УЗ и МЗ; 
-локалните ТВ; 
-националните ТВ; 
-ЦУК-РЦУК 

Раководење ОШЗС ПШЗС 
    
Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообракај и екологија 

СПР-Сектор за правни работи 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

УЗ и МЗ-Урбани и месни заедници 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

МТСП-ЦСР-Министерство за труд и социјална политика-центар за социјални работи Велес 

МЛС-Министерство за локална самоуправа 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за упрвување со кризи 

МВР-СВР Велес-Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

ЈЗУ-Јавна здрвствена установа 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МОН-Министерство за образование и наука 

МК-Министерство за култура 

МНР-министерство за надворешни работи 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за евакуација на настраданото 

и загрозеното население во Општина Велес 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За време на евакуацијата (настанот) 

Ев
ак

уа
ци

ја
 н

а 
на

се
ле

ни
ет

о 
и 

м
ат

ер
иј

ал
ни
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 д

об
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Се анализираат добиените информации,а по 
сопствена оценка дел од нив се проверуваат. 

-Градоначалник 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

Во согласност со одлуката на Владата на РМ, 
градоначалникот издава наредба за евакуација на 
населението и материјалните добра,доколку 
претходно не е издадена наредба за навремена 
евакуација. 

-Градоначалник 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-МЛС 

Се активираат-мобилизираат сите учесници во 
евакуацијата,доколку претходно не е започната 
навремена евакуација,а особено : 

-одборите за евакуација во урбаните заедници; 

-одборите за прифат во месните заедници; 

-екипата за разведување на евакуираното население; 

-екипите за сообракајно обезбедување; 

-екипите за здравствена заштита; 

-правните лица и други учесници кои го обезбедуваат 
превозот; 

-правните субјекти кои обезбедуваат храна,вода за 
пиење и средства за хигиена;и 

-просторните сили за заштита и спасување. 

На сите учесници им се наложува да почнат со 
спроведување на активностите за евакуација на 
населението и материјалните добра. 

-Градоначалник 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-СЗР 

Одговорните лица 
кај сите учесници во 
евакуацијата на 
населението и 
материјалните 
добра 

Се известуваат граѓаните кои треба да се евакуираат 
да почнат со подготовките за напуштање на своите 
домови (за евакуација). 

Известувањето ќе се врши преку претседателите на 
урбаните заедници и месните заедници,одборите за 
евакуација и регионалниот центар за управување со 
кризи,а во итни случаи и преку средствата за јавно 
информирање. 

-ОШЗС 

-Одговорно лице 
во општината 

-претседатели на 
УЗ и МЗ 

-одбори за 
евакуација и 
прифат. 

-ЦУК-РЦУК 

-електронски 
медиуми:ТВ 
Здравкин иканал 21 
и локалните 
радиостаници 

-националните ТВ 

Известување на субјектите кои вршат евакуација на 
материјалните добра,да почнат со подготовките за 
евакуација и да воспостават постојан контакт со 
ОШЗС,заради координирање на активностите. 

Известувањето ке се врши телефонски. 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-Одговорно лице 

-ЦУК-РЦУК 
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во општината 

По завршените подготовки, граѓаните кои се 
евакуираат,ги напуштаат своите домови и се 
упатуваат во собирните пунктови. 

-ОШЗС 

-одбори за 
евакуација 

-граѓаните 

-Сите учесници 

По завршените подготовки,правните субјекти во 
согласност со упатствата од ОШЗС,започнуваат да ја 
спроведуваат евакуацијата на материјалните добра. 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорните лица 
во првните субјекти; 

-ДЗС-ПОЗС 

Уредување-расчистување на собирните пунктови 
(расчистување од возила и други предмети кои го 
попречуваат собирањето на граѓаните и обележување 
на собирниот пункт). 

-Претседателите 
на УЗ 

-одборите за 
евакуација 

-МВР-СВР 

Расчистување-обезбедување на прифатните пунктови 
(расчистување од возила и други предмети кои го 
попречуваат прифаќањето на евакуираното 
население и обележување на прифатниот). 

-Претседателите 
на МЗ 

-одборите за 
евакуација 

-МВР-СВР 

Известување на другите општини,во чии населби ќе се 
прифаќа евакуираното населени од Општина Велес,за 
одлуката за евакуација и за започнување на 
подготовки за прифаќање на евакуираното население 
и за воспоставување на постојани врски заради 
координација на активностите. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-другите општини 

-МЛС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

Прифаќање на граѓаните во собирните пунктови. -Одборите за 
евакуација 

-ЕЗС на 
општината 

-МТСП-центар за 
социјални работи 

-ДЗС-ПОЗС 

Прифаќање на возилата во собирните пунктови. 

Прифаќање на екипите за здравствена заштита,во 
собирните пунктови. 

-Одборите за 
евакуација 

-ЕЗС на 
општината 

-МТСП-центар за 
социјални работи 

-ДЗС-ПОЗС 

Превоз на  населението од собирните места до 
прифатните пунктови. 
Движењето на возилата ќе се врши по 
сообракајниците кои се утврдени како правци на 
движење. 

-екипата за 
разведување 

-автобус на 
општината 

-ТППУ Данс Експрес 

-ТППУ Пан Такси  

-Други приватни 
превозници и 
таксисти 

Обезбедување на транспортот од собирните пунктови 
до местото на сместување-прифатните пунктови. 

Сообракаен 
инспектор 

МВР-сообракајна 
полиција 

Прифаќање на населението во прифатните пунктови и 
разместување до местата и објектите во кои ќе бидат 
сместени. 
 

-Одборите за 
прифат 

-ЕЗС на 
општината 

-МТСП-центар за 
социјални работи 

-ДЗС-ПОЗС 

-екипи од другите 
општини 

Обезбедување на услови за живот на евакуираното 
население (обезбедување на храна,вода,средства за 
лична хигиена и други потреби). 

-ОШЗС 

-СЗР 

-ЈКП Дервен 

-Ресторани (Розе 
Сала,Сина Сала, 
Гареденија) 

-Хотели 
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-кабинет на 
градоначалникот 

-интернат ЛЛ 

-детска градинка 
Димче Мирчев 

(“Монтенегро“,Рома
нтик) 

-Мотел Македонија 

-МАркети ( Алфа 
Маркет,Жито 
Маркети,маркет 
КАМ,маркет ТУШ) 

Уредување-адаптација на објекти во кои се сместува 
евакуираното население. 
Уредување на локации за поставување на шатори 

-СУСЕ -МТВ-МЛС-МЖСПП 

-градежни фирми по 
склучен договор 

Обезбедување на здравствена заштита на 
евакуираното население. 

-ОШЗС -ЈЗУ Медицински 
центар Велес 

-ПЗУ-од општината 

-екипи на Црвениот 
Крст 

Физичко обезбедување за време на евакуацијата (во 
собирните и прифатните пунктови,во населбите во кои 
е сместено евакуираното население). 

-ЕЗС на 
општината 

-редари од 
населбите 

-МВР-СВР 

-РСЗС на ДЗС-
ПОЗС 

При долготрајна евакуација се воспоставува воспитно-
образовен процес. 
Го спроведуваат општинските училишта,според 
програма и соработка со министерството за 
образование и наука. 

-Кабинет на 
градоначалникот 

-СПР 

-општинските 
училишта 

-МОН 

Товарање,транспорт и складирање на материјалните 
добра во местата и објектите предвидени за 
складирање. 

-СЗР 

-служби на 
градоначалникот 

-одговорните лица 
во правните субјекти 

-МОН 

Барање за дополнителна помош,од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежни државни 
органи,како и меѓународна помош. 

-градоначалник 

ОШЗС 

-ДЗС 

-МНР 

-надлежни државни 
органи 

Прифаќање и дистрибуција на добиената помош по 
населбите каде е сместено евакуираното население. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-СЗР 

-Претседателите на 
УЗ и МЗ и членовите 
на советите 

-одборите за прифат 

-ДЗС-ПОЗС 

Распределба на добиената помош на евакуираното 
население и на сопствениците на објектите во кои е 
сместено евакуираното население 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-СЗР 

-СПР 

-Претседателите на 
УЗ и МЗ и членовите 
на советите 

-одборите за прифат 

-ДЗС-ПОЗС 

-Црвен Крст 

По престанување на потребата за евакуација на 
населението,се преземаат мерки и активности за 
организирано враќање на евакуираното население во 

сите учесници кои 
ја спроведуваа 
евакуацијата до 

сите учесници кои ја 
спроведуваа 
евакуацијата до 
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постојаното место на престој-живеење.Во принцип 
враќањето на населението се врши на ист начин,како 
и при нивното евакуирање,но во овој случај во 
обратен правец. 

сместувањето на 
населението 

сместувањето на 
населението 

Материјалните добра истотака се враќаат во објектите 
(локациите) од каде се евакуираниИ во овој случај 
враќањето се врши на ист начин,како и при нивното 
евакуирање,но сега во обратен правец. 

сите учесници кои 
ја спроведуваа 
евакуацијата на 
материјалните 
добра 

сите учесници кои ја 
спроведуваа 
евакуацијата на 
материјалните 
добра 

Информирање за состојбите,текот на активностите и  
друго. 

-Кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-претседатели на УЗ 
и МЗ; 

-локалните ТВ; 

-националните ТВ; 

-ЦУК-РЦУК 

Раководење ОШЗС -ПШЗС 

-главен штаб за за 
заштита и 
спасување 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ЕЗС-Единици за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообракај и екологија 

СПР-Сектор за правни работи 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

УЗ и МЗ-Урбани и месни заедници 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување 

МТСП-ЦСР-Министерство за труд и социјална политика-центар за социјални работи Велес 

МЛС-Министерство за локална самоуправа 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за упрвување со кризи 

МВР-СВР Велес-Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

ЈЗУ-Јавна здрвствена установа 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МОН-Министерство за образование и наука 

МК-Министерство за култура 

МНР-Министерство за надворешни работи 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за евакуација на настраданото 

и загрозеното население во Општина Велес 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

П о с л е    н а с т а н о т 

Ев
ак

уа
ци

ја
 н

а 
на

се
ле

ни
ет

о 
и 

м
ат

ер
иј

ал
ни

те
 д

об
ра

  

По враќањето на населението и материјалните добра 
во основните локации, силите за заштита и спасување 
и екипите на останатите учесници се распуштаат,со 
што престанува нивната обврска од мобилизацијата 

-ОШЗС 

-командирите на 
единиците 

-СЗР 

-Командирите на 
единиците и екипите 
кои учествувале во 
евакуацијата 

-ДЗС-ПОЗС 

Регулирање на финансиските обврски за 
ангажирањето на учесниците во евакуацијата 

-СЗР 

-СПР 

-ДЗС-ПОЗС 

-надлежните 
државни органи 

Се врши проценка на оштетување на објектите во кои 
било сместено евакуираното население. 

-СУСЕ 

-општинска 
комисија за 
процена на штети 

-МТВ 

-државна комисија 
за процена на штети 

Последиците и штетите кои се настанати од 
настанатата природна непогода или друга несреќа, ќе 
се санираат според посебни планови за санација. 

 

Општината Правни лица според 
склучени договори 

За реализација на санацијата општината ќе склучи 
договори со правните лица во постапка предвидена за 
врема на природни непогоди и други несреќи. 

 

Општината Правни лица според 
склучени договори 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување    

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообракај и екологија 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

СПР-Сектор за правни работи 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 
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Преглед 

на одговорните служби и лица  

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ЈЗУ-Брза помош 194   

    

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев  071 237 538 

Преседател на советот Александар Колев  071 237 554 

Одговорно лице Слободан Николовски  075 368 418 

Центар за социјални работи 

Раководител Азиза Џини Кицара  070-216-607 

Лисе задолжено за ЗиС Биљана Кожарова Гушева  070 216 688 

    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов  070-696-769 

    

МВР-СВР Велес 

Началник  Петре  Игнов 043 217 203 070 276 372 

Испектор по подготовки Димче Маневски 043 217 519 070 383 157 

ЈЗУ Здравен Дом Велес 

Директор Тања Самаракова 043 225 308 075 558 329 

Лице за заштита и спасуав Вергила Тодорова   076 436 828 

Други учесници 
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Министерство за локална 
смоуправа 

   

Министерство за животна 
средина и просторно планирање 

   

Министерство за транспорт и 
врски 

   

Министерство за култура    

Министерство за надворешни 
работи 

   

ЈЗУ општа болница    

ЈЗУ за јавно здравство    

Црвен Крст-општинска 
организација 

   

Интернат Лазар Лазаревски    

Детска градинка Димче Мирчев    

Ресторан Розе Сала    

Ресторан Сина Сала    

Ресторан Гарденија    

Хотел Романтик  043 212 828  

Хотел “Монтенегро“  043 212 223  

Мотел Македонија  043 215 900  

ТППУ Алфа маркет    

ТППУ Жито  043226-990  

Маркет „КАМ“    

Маркет „ТУШ“    

ТППУ Данс Експрес  043232 359 075 213 459 

ТППУ Пан Такси  043 222 192 070 216 161 

ТВ Здравкин    

ТВ Канал 21    

Радио 5 фм    

    

 

     Совет на Општина Велес 
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Потсетување : 

 

Во зависност од времето на спроведувањето,евакуацијата е : 

-навремена - се спроведува пред отпочнувањето на дејствата од природни  

непогоди и други несреќи во мир вонредна и воена состојба, 

доколку истите можат да се предвидат, и 

-дополнителна- се споревдува веднаш по појавата или за време на дејствата  

од природните непогоди и други несреќи во мор,вонредна и воена  

состојба. 

 Во зависност од обемот на опфатеност на населението,евакуацијата е: 

 -целосна-се евкура целото население од реоните и објектитешто се загрозени  

од природните непогоди и другите несреќи во мир,вонредна и  

воена состојба (првенствено-категориите кои подлежат на  

евакуација) ,и 

 -делумна : која може да биде : 

-селективна - се опфаќаат само определени категории на  

населението,за кои се претпоставува дека заради карактерот на  

опасноста не можат ефикасно да се заштитат;и 

-струкурна – опфаќа преместување на дел од населението со  

цели семејства,освен граѓаните распоредени во републичките  

сили за заштита и спасување и на други должности за заштита и  

спасување и во вооружените сили на РМ. 

Во зависност од времетраењето на престојот во прифатните реони и објекти 
евакуацијата може да биде : 

 -краткотрајна,со траење до 15 дена; и 

 -долготрајна,со траење од 15 дена до една година. 

За оддалеченост до 5 км, сметано од собирниот до прифатниот пункт,не се 
обезбедува превоз-освен за болните и изнемоштени лица и нивните старатели или 
негувателки, мајки со деца до 7 години и бремени жени. 

Критериум за сместување : 

- во цврст објект 2,5 -3 м2 за евакуираните,а за сопствениците 6-8 м2; и 

 - во шатори и приколки 1,5-2,5 м2. 
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Прилог-1 

 

Преглед  

на бројот на населението во населените места 

во Општина Велес 

состојба:попис 2002 година 

реден 
број Име на населеното место број на жители 

1. Велес 44.240 
2. Бабуна 24 
3. Башино Село 814 
4. Бузалково 1.456 
5. Ветерско 9 
6. Горно Оризари 2.252 
7. Горно Караслари 38 
8. Долно Караслари 446 
9. Иванковци  857 
10. Клуковец 193 
11. Кумарино  74 
12. Лугунци 10 
13. Мамутчево 331 
14. Новачани 5 
15. Ораовец 19 
16. Отовица 274 
17. Превалец 2.974 
18. Раштани 286 
19. ´Рлевци 18 
20. Рудник 42 
21. С´лп 47 
22. Сливник 444 
23. Сојаклари 230 
24. Сопот 15 
25. Црквино 363 
26. Чолошево 210 
27. Џидимирци 31 

В к у п н о  55.426 
 

 

aжурирал:______________________ 

 

 

 

 

 



 30 

 

Прилог-1а 

П   Р   Е   Г  Л   Е   Д 
на населението кое подлежи на евакуацијаод урбаните заедници во Општина Велес 

состојба:12.02.2006  година 

 
Назив на  

урбаната заедница 

 
Број  

на жители 

Број на лица кои подлежат на евакуација Број на лица 

 
Деца 
 до 

7 години 

Бремени 
жени  и 
мајки со 
деца до 
7 години 

Деца до 14 
години без 
родители  

или родите-
телите им 

се во 
странство 

Тешко болни 
 и 

неподвижни 
лица 

Вкупно 
Кои 

сами се 
евакуира-

ат30% 

Кои 
 ќе се 

евакуира-
ат70% 

Богдан Каракостев 4.808 526 599 14 17+66=83 1.222 366 856 
Родна Ивева 219 24 27 2 3+8=11 64 20 44 
Трјако Капчев 4.634 507 577 14 12+58=70 1.168 350 818 
Славе Петков 6.120 670 762 18 16+63=79 1.529 464 1.066 
Трајче Панов 4.590 502 571 14 14+  56=  70 1.157 347 809 
Димче Мирчев 2.500 273 310 8 6+26=32 623 187 436 
9-ти Ноеври 4.372 479 544 13 4+104=108 1.144 343 801 
Алексо Демниевски 8.562 951 1.081 24 28+111=139 2.195 657 1.537 
Керамидна 1.312 144 163 4 8+2=10 321 96 225 
Тунел 1.967 216 245 6 8+23=31 498 150 348 
Васа Кошулчева 1.709 187 213 5 1+37=38 443 133 310 
Шорка 743 81 93 2 1+    0= 1 177 53 129 
Превалец 2.054 225 255 6 3+3= 6 492 147 345 
Башино Село 814 96 95 2 2+    3=    5 198 60 138 

Вкупно 44.404 4.881 5.535 132 123+560=683 11.231 3.369 7.862 
тг/иа             

 

ажурирал:_____________________ 
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Прилог-2 

П р е г л е д 

 на можностите на населби од Општина Велес за прифаќање на евакуираното население 

Состојба:2006 година 

Реден 
број 

Име на урбаната заедница 
од која зе евакуира населението 

Месна заедница –населено место во која се прифаќа 
евакуираното население Број на население 

што се прифаќа Име Број на домови во 
кои се прифаќа општина 

1.  с.Црквино 126 Велес  
2.  с.Д.Караслари 217 Велес  
3.  с.Чолошево 76 Велес  
4.  с.Кумарино 42 Велес  
5.  с.Мамутчево 195 Велес  
6.  с.Сојаклари 136   
7.  с.Иванковци 384 Велес  
8.  с.Џидимирци  Велес  
9.  с.Крушје  Велес  
10.  с.Лугунци  Велес  
11.  с.Рудник 48 Велес  
12.  с.Ветерско  Велес  
13.  с.С´лп    
14.  с.Раштани 129 Велес  
15.  с.Бузалково 334 Велес  
16.  с.`Рлевци 58 Велес  
17.  с.Г.Оризари 236 Велес  
18.  с.Ораовец 59 Велес  

      
 

Ажурирал:_____________________________________ 
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Прилог-2 

П р е г л е д 

 на населби во кои се прифаќа евакуираното население од Општина Велес 

Состојба:2006 година 

Реден 
број 

Име на урбаната заедница 
од која зе евакуира населението 

Месна заедница во која се прифаќа евакуираното население Број на население 
што се прифаќа Име Број на домови во 

кои се прифаќа општина 

1. 
Трајко Капчев с.Иванковци 384 Велес 491 
Трајко Капчев с.Рудник 48 Велес 82 
Трајко Капчев с.Црквино 126 Велес 245 

2. 

Богдан Каракостев  с.Д.Караслари 217 Велес 320 
Богдан Каракостев  с.Чолошево 76 Велес 178 
Богдан Каракостев  с.Кумарино 42 Велес 130 
Богдан Каракостев  с.Мамутчево 195 Велес 228 

3. Родна Ивева с.Мамутчево 195 Велес 44 

4. 

Славе Петков с.Виничани 166 Градско 427 
Славе Петков с.Водоврати 55 Градско 160 
Славе Петков с.Д.Чичево 55 Градско 160 
Славе Петков с.Подлес 86 Градско 213 

5. 
Трајче Панов с.Бузалково 334 Велес 565 
Трајче Панов с.`Рлевци 58 Велес 122 
Трајче Панов с.Ораовец 59 Велес 122 

6. 

Димче Мирчев с.Војница 104 Чашка 100 
Димче Мирчев с.Крајници 30 Чашка 20 
Димче Мирчев с.Д.Врановци 104 Чашка 46 
Димче Мирчев с.Стари Град 77 Чашка 50 
Димче Мирчев с.Мартолци 125 Чашка 100 
Димче Мирчев с.Оморани 159 Чашка 120 

7. 

9-ти Ноември с.Отиштино 25 Чашка 30 
9-ти Ноември с.Еловец 37 Чашка 44 
9-ти Ноември с.Голозинци 42 Чашка 50 
9-ти Ноември с.Мелница 179 Чашка 501 
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9-ти Ноември с.Г.Врановци 77 Чашка 140 
9-ти Ноември с.Дреново 30 Чашка 36 

8. Шорка с.Ветерско  Велес 52 
Шорка с.Крушје  Велес 46 

9 Васа Кошулчева с.Бањица 59 Чашка 165 

10. 
Алексо Демниевски  с.Бистрица 142 Чашка 322 
Алексо Демниевски  с.Богомила 404 Чашка 900 
Алексо Демниевски  с.Ореше 117 Чашка 260 

11. Керамидна с.Согле 54 Чашка 129 
12. Тунел с.Теово 161 Чашка 354 
13. н.Превалец с.Раштани 129 Велес 345 

14. с.Башино Село с.Лугунци  Велес 45 
с.Башино Село с.Џидимирци  Велес 93 

 

Ажурирал:_____________________________________ 

 

Прилог-3 

Преглед  

на материјалните добра кои се евакуираат, количини, кој и каде се евакуира  

Состојба:Јули 2015 година 

Реде
н 

број 
Добра кои се евакуираат количини кој ги евакуира каде се 

евакуираат реони, локации кампови и др. 

1.  

Архива на општината,која не е 
предадена во архивот на 
РМ(одлуки,решенија,Урбанисти
чки планови,фин.докум.) 

 
Вработените во 

општината с.Иванковци во ООУ Стојан Бурчевски 
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2.  Матични книги 

 вработените во 
подрачното одд. 

при 
министерството 

за правда 

Според 
планотминисте

рството за  
правда 

Според планот 

министерството за  правда 

3.  

Училишни книги – Дневници 

од општинските основни и 
средни училишта 

 екипа за 
евакуација од 

вработените во 
училиштата 

Според планот 

на училиштата 

Според планот 

на училиштата 

4.  
Документи од факултетите 
(евиденции за студентентите 
во пишана и електронска фор.) 

 Вработени во 
факултетите 

Според планот 
на факултетите Според планот на факултетите 

5.  
Архивски материјали-историски 
архив на град Велес во пишана 
и електронска форма 

 вработените во 
архивот 

Според планот 
на  на Архивот  Според планот на  на Архивот  

6.  
Пресуди и други судски списи и 
документи 

 Враотените во  

основниот суд 
Велес 

Според планот 
на основниот 

суд Велес 
Според планот на основниот суд Велес 

7.  
Нотарски акти и акти од 
извшители 

 Вработените кај 
нотарите и 

извршителите 

Според 
плановите на 

нотарите и 
извршител 

Според плановите на нотарите и извршителите 

8.  Имотно правна документација 
 Вработените во 

во одделението 
за катастар 

Според планот 
на одделени-

ето за катастар 
Според планот на одделението за катастар 

9.  
Финасиско банкарска 
документација 

 Вработените во 
банките 

Според планот 
на банки Според планот на банките 

10.  Предмети од музејот   Вработените од 
музејот 

Според пла-нот 
на музеј Според планот на музејот 
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Ажурирал:__________________________ 
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Прилог-4 

Преглед 

 на моторни возила со кои се извршува евакуацијата по видови, обезбедување, 

 правци и движење и број на турите 

Ред. 
бр. 

ДЗиС 
ПО  

Од која Урбана 
заедница се 

врши 
евакуацијата 

Во која месна 
заедница се врши 

прифат на 
евакуираното 

население 

Вид и број на транспортни средства Носивост 
на 

возилото 

Број на 
тури 

Обезбедување 
МВР и др. 

ангажирани 
сили 

автобус минибус камион трактор 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велес 

УЗ Богдан 
Каракостев и  

УЗ Родна Ивева 

с.Д.Караслари / / / √ 20 лица 16  

с.Чолошево / / / √ 20 лица 9  

с.Кумарино / / / √ 20 лица 7  

с.Мамутчево / / / √ 20 лица 13  

2.   

УЗ Трајко Капчев 

с.Иванковци / / / √ 20 лица 26  

с.Рудник / / / √ 20 лица 4  

с.Црквино / / / √ 20 лица 13  

3.   

 

 

УЗ Славе Петков  

с.Виничани -
Градско 

/ / / √ 20 лица 22  

с.Водоврати - 
Градско 

/ / / √ 20 лица 8  

с.Д.Чичево- 
Градско 

/ / / √ 20 лица 9  

с.Г.Чичево-Градско / / / √ 20 лица 5  

с.Подлес – Градско / / / √ 20 лица 10  
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4.   

УЗ Трајко Панов 

с.Бузалково / / / √ 20 лица 29  

с.Р`левци / / / √ 20 лица 6  

с.Ораовец / / / √ 20 лица 6  

5.   

 

 

 

Велес 

 

 

 

УЗ Димче Мирчев 

с.Војница - Чашка / / / √ 20 лица 5  

с.Крајници- Чашка / / / √ 20 лица 1  

с.Д.Врановци - 
Чашка 

/ / / √ 20 лица 3  

с.Стари Град-
Чашка 

/ / / √ 20 лица 3  

с.Мартолци- Чашка / / / √ 20 лица 5  

с.Оморани - Чашка / / / √ 20 лица 6  

6.   

 

 

 

Велес 

 

 

 

УЗ Алексо 
Демниевски и  

УЗ Тунел 

с.Теово - Чашка / / / √ 20 лица 18  

с.Согле - Чашка / / / √ 20 лица 7  

с.Бистрица - Чашка √ / / / 50 лица 6  

с.Богомила - Чашка √ / / / 50 лица 18  

с.Нежилово - 
Чашка 

√ / / / 50 лица 3  

с.Ореше - Чашка √ / / / 50 лица 5  

од с.Богомила до 
с.Ореше 

/ / / √ 20 лица 13  

7.    с.Отиштино - 
Чашка 

/ / / √ 20 лица 2  
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Велес 

 

 

УЗ 9-ти Ноември 

с.Еловец-Чашка / / / √ 20 лица 2  

с.Голозинци-Чашка / / / √ 20 лица 3  

с.Мелница-Чашка √ / / / 50 лица 10  

с.Г.Врановци-
Чашка 

√ / / / 50 лица 3  

с.Дреново-Чашка 

 

/ / / √ 20 лица 2  

8.   

Велес 

УЗ Васа 
Кошулчева,  

УЗ Шорка,  

УЗ Превалец и  

УЗ Дурутовец 

 

с.Бањица-Чашка 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

√ 

 

20 лица 

 

8 

 

с.Раштани / / / √ 20 лица 18  

с.Сливник / / / √ 20 лица 13  
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Прилог-5 

 

Преглед 

на одборите за евакуација во урбаните заедници во Општина Велес 

 

Состојба,Јули 2015 година 

Реден 
број 

Име на урбаната заедница 
-месната заедница 

О д б о р   з а   е в а к у а ц и ј а 
Број на 
членови 

Податоци за претседателот 
претседател адреса телефон 

1. Трајко Капчев  Зоран Паласковски Вера Циривири-Трена 73 070-514-204 
2. Богдан Каракостев  Сузана Мурџева Димитар Влахов 24 078-632-999 
3. Родна Ивева  Стојан Гулевски Скопски пат 2 071-231-793 
4. Славе Петков  Зоран Тодоров Кирил и Методиј 40 071-272-041 
5. Трајче Панов  Емилија Лазовска Петре Алчев 59 070-674-941 
6. Димче Мирчев  Михајло Нушев Маршал Тито 5/4 070-256-029 
7. 9-ти Ноември  Петар Кипровски Љубљанска 16 043-239-415 
8. Шорка  Љупчо Лепидовски Вардарска 46 075-497-401 
9. Васа Кошулчева  Десанка Николова Ленинова 19/20 078-250-180 
10. Алексо Демниевски  Борис Јанев Благој Ѓорев 104/б/66 070-720-486 
12. Керамидна  Роберт Андреев Камка Тоцинова 60 071-274-221 
11. Тунел  Златко Симоновски Славе Горгиев-Сватот II/7 070-429-415 
13. н.Превалец - Мирка Гинова  Александар Трпков Населба Превалец 070-386-475 
15. Башино Село     

 

Ажурирал:________________________________ 
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Прилог-6 

Преглед 

на одборите за прифат на евакуираното населениево месните заедници во Општина Велес 

Состојба,Јули 2015 година 

Реден 
број 

Име на урбаната заедница 
-месната заедница 

О д б о р   з а   п р и ф а т на евакуирани 
Број на 
членови 

Податоци за претседателот 
претседател адреса телефон 

1. Црквино  Сенад Батиловиќ с.Црквино  070-964-252 
2. Долно Караслари  Никола Митковски с.Д.Караслари 072-228-575 
3. Чолошево  Симе Гичев с.Чолошево 078-202-547 
4. Отовица  Стојче Јовановски с.Отовица  070-315-584 
5. Сујаклари  Петре Пејчиновски  072-528-568 
6. Кумарино  Ацо Арсовски с.Кумарино  070-772-964 
7. Мамутчево  Зоран Јакимов с.Мамутчево  
8. Иванковци  Нинослав Атанасов   
9. Крушје     
10. Џидимирци  Тони Ѓорѓиевски с.Јурумлери ул.2/31 оп.Петровец 070-332-809 
11. Рудник  Диме Богоевски с.Рудник  
12. Лугунци     
13. Ветерско     
14. Сопот     
15. Новачани  Петре Тутарков  070-216-267 
16. Башино Село  Боте Бузалков с.Башино село 043-243-300 
17. С´лп  Трајко Димов  800-000 
18. Раштани  Сашо Андреев с.Раштани 075-216-011 
19. Бузалково  Басар Селмановски с.Бузалково 071-398-413 
20. ´Рлевци  Тоде Јорданов с.´Рлевци 070-630-268 
21. Сливник  Бислим Имеров с.Сливник 071-626-415 
22. Клуковец     
21. Горно Оризари  Исмет Ајдиновиќ с.Г.Оризари 070-526-424 
22. Ораовец  Бошко Нешов с.Ораовец 071259168 
23. Војница     

Ажурирал:________________________________ 
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Прилог-7    

 

Поименичен список на екипа за разведување 

Состојба:Јули 2015 година 

Реден 
број Урбана заедница Име и Презиме Должност Адреса телефон 

1.  Трајко Капчев Благој Кочов Член на совет на УЗ   

2.  Богдан Каракостев Васил Гемишов Член на совет на УЗ   

3.  Родна Ивева Васе Гулева Член на совет на УЗ   

4.  Славе Петков Димче Левков Член на совет на УЗ   

5.  Трајче Панов Јоцо Тончев Член на совет на УЗ   

6.  Димче Мирчев Кире Маџаров Член на совет на УЗ   

7.  9-ти Ноември Борче Костадиновски Член на совет на УЗ   

8.  Шорка Сашко Пенковски Член на совет на УЗ   

9.  Васа Кошулчева Ацо Здравевски Член на совет на УЗ   

10.  Алексо Демниевски Анита Јамалова Член на совет на УЗ   

11.  Керамидна Оливер Јовев Член на совет на УЗ   

12.  Тунел Дејан Гиновски Член на совет на УЗ   

13.  Мирка Гинова Гоце Боризов Член на совет на УЗ   

14.  Башино Село     

Ажурирал:_________________________________ 
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Прилог-8 

 

Преглед 

на единиците за одржување на редот, екипите за здравствена заштита и екипите 

на црвениот крст, кои учествуваат во евакуацијата на населението  

и материјалните добра во Општина Велес 

состојба:Јули 2015 година 

Единици за одржување на редот Екипи за здравствена заштита Екипи на Црвен крст на Р.М. 

Министерство за внатрешни работи-сектор за 
внатрешни работи Велес-дежурен оперативен 
центар 

Списокот на полицајците ќе се утврди со 
наредба на началникот на секторот 
завнатрешни работи од Велес 

Јавната здравствена установа Општа Болница Велес  

- списокот ќе го утврди директорот на ЈЗУ Општа 
болница од Велес 

Преглед-список  во прилог 
Јавната здравствена установа Здравен дом Велес 

-  списокот ќе го утврди директорот на ЈЗУ здравен 
дом од Велес 

ПЗУ– ќе обезбедат екипи за здравствена заштита на 
евакуираното население,според список од комората 
на приватните здравствени установи. 

 

Ажурирал:______________________________ 
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П р е г л е д 
на тимот за одговор при катастрофи на Црвениот Крст во Велес 

 со одделни специјалности на членовите 

Состојба:април 2015 година 

Тим за одговор при 
катастрофи 

Брза процена на  
потребите на терен Логистичка поддршка Прва медицинска помош Прочистување на вода 

Петре Петрушевски Петре Петрушевски Димче Нецинов Д-р Јадранка Мишкова Димче Нецинов 
Љубе Попов Љубе Попов Крсто Анастасов Тања Јаковлевска Ангел Јорданов 
Катеринчо Груев Илија Попов Ѓорѓија Димовски Катеринчо Груев Илија Попов 
Александар Стојковски Ангел Јорданов Александар Стојковски Димче Нецинов  
Д-р Јадранка Мишкова   Ирина Стојковска  
Ѓорѓија Димовски     
Илија Попов     
Димче Нецинов     
Тања Јаковлевска     
Ангел Јорданов     
Крсто Анастасов     
Ирина Стојковска     
Марјан Петров     
Игор Бошковски     
Борче Митревски     
Орданче Јовановски     
Марко Драскачов     

 
Црвен Крст на Република Македонија- 

Општинска Организација Велес 
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Прилог-9 

 

Правци на движење и чувствителни објекти на нив и реони за разместување 

 Состојба:Јули 2015 година 

Реден 
број Урбана заедница Правци на движење Алтернативни правци на 

движење 
Чувствителни 

објекти 

Локации и име на 
реони за 

разместување 

1. Богдан Каракостев 

-кон штипско петле, една колона се дели 
кон с.Чолошево, една конс.Караслари а 
друга продолжува кон с.Мамутчево и 
с.Кумарино 

Од утврдените правци  
на движење во реоните 

каде се сместува 
евакуираното население, 

колоните се движат по 
локалните патишта до 
селските населби каде 

треба да се смести 
евакуираното население 

 

 

с.Д.Караслари, 
с.Чолошево, 
с.Кумарино и 
с.Мамутчево 

2. Родна Ивева     

3. Трајко Капчев -од собирно место на ул.Д.Влахов кон 
штипско петле кон с.Иванковци   с.Иванковци и 

с.Рудник 

4. Славе Петков 

од собирно место 3 во  правец кон 
ул.Архиепископ Михаил, Коле 
Неделковски, 8-ми Септември и Димко 
Најдов кон кланицата Агрија-Бабуна, од 
собирно место 4 по ул.Васил Ѓоргов, 
Благој Ѓорев, 8-ми Септември и Димко 
Најдов кон кланица Агрија, а од собирно 
место 5 по ул.8-ми Септември и Димко 
Најдов кон кланица Агрија 
=Од кланицата Агрија една колона се 
упатува кон с.Црквино, а друга колона по 
стариот пат кон општина Градско и пред 
Градско една колона се двои кон 

  

 
с.Црквино, 
 с.Виничани, 
с.Водоврати, 
с.Д.Чичево и 
 с.Подлес 
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с.Виничани а друга кон с.Д.Чичево 

5. Трајче Панов 

од собирно место 4 по ул.Васил Ѓоргов 
до собирно места 5 и 6 по ул.8-ми 
Септември и Благој Ѓорев до собирно 
место 7 и сите по ул.Благој Ѓорев и 11-ти 
Октомври во правец кон с.Раштани 

  
 
с.Бузалково,  
с.Р`левци 

6. Димче Мирчев 

- од собирни места 5 и 6 до собирно 
место 7 од каде сите по ул.Благој Ѓорев 
кон нас.Превалец и долги рид од каде 
една колона се дели кон мостот на 
р.Бабуна кон с.Ораовец и с.Војница, а 
друга колона продолжува кон 
с.Д.Врановци и с.Стари Град 

  

с.Ораовец, 
с.Војница,  
с.Крајници, 
с.Д.Врановци и  
с.Стари Град 

7. 9-ти Ноември 

-од собирно место 7 по ул.Благој Ѓорев 
кон пазарчето, од каде се приклучува и 
колона од собирно место 8 од ул.Тодор 
Јанев и заедно продолжуваат кон 
нас.Превалец и кон с.Оморани и 
с.Богомила 

  

с.Мартолци,  
с.Оморани,  
с.Теово,  
с.Согле,  
с.Бистрица, 
с.Богомила, 
с.Нежилово и  
с.Ореше 

8. Шорка 
- од собирно место 9 по улиците Методија 
Андонов-Ченто, Борис Трајковски и 11-ти 
Октомври кон с.Раштани 

  

с.Раштани,  
с.Бањица,  
с.Сливник и  
с.Клуковец 

9. Васа Кошулчева 
- од собирно место 9 по улиците Методија 
Андонов-Ченто, Борис Трајковски и 11-ти 
Октомври кон с.Раштани 

  

с.Раштани,  
с.Бањица,  
с.Сливник и  
с.Клуковец 

10. Алексо Демниевски 

-од собирно место 11 по ул. Петар 
ПопАрсов до собирно место 10 на 
улиците: др.Христо Татарчев, Борис 
Трајковски и Благој Ѓорев до собирно 
место 12 и заедно се продолжува до 
собирно место 13 со правец кон 
нас.Превалец и Чашка 

  

с.Еловец,  
с.Голозинци, 
с.Мелница, 
с.Г.Врановци, 
с.Дреново и 
с.Отиштино 

11. Керамидна     
12. Тунел     
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13. Превалец    

с.Раштани,  
с.Бањица,  
с.Сливник и  
с.Клуковец 

14. Дурутовец     
15. Башино Село     

Ажурирал:______________________________ 

 

Прилог-10 

Организација на прифат, сместување, исхрана и згрижување на евакуираното население 

 

Состојба:јули 2015 година 

Каде  
се сместуваат 

Трговски друштва-установи кои според склучени договори обезбедуваат 

Готова храна Прехрамбени 
производи вода Средства за 

хигиена 
Начин на санација на 

објектите 

-во индивидуални станбени 
згради-според прегледот на 
населбите; 
-во планинарски домови-
според прегледот во планот 
за згрижување; 
-во училишни домови или 
згради- 
-во капови (шатори и 
приколки)-на црвениот крст и 
на извидничкиот одред 
Димитар Влахов 

Ресторан Снупи ТД Жито Маркети ЈКП Дервен ТД Жито Маркети Санација на објектите во 
кои се сместува евакуира-
ното население ќе вршат 
градежни фирми според 
склучени договори и про-
грама за санација и тоа 
првенствено на планинар-
ски домови и училишни 
интернати. 
Санација на објекти за во-
доснабдување ќе се врши 
според програма за сана-
ција и тоа првенствено во 
населби кои имаат недоста-
ток на вода за пиење 

Розе Сала Алфа Маркет ОО на Црвен Крст Алфа Маркет 
Сина Сала КАМ маркети ТД Жито Маркети КАМ маркети 
Хотел “Монтенегро“ ТУШ маркет Алфа Маркет ТУШ маркет 
Мотел Романтик ОО на Црвен Крст КАМ маркети ОО на Црвен Крст 
Мотел Лозар  ТУШ маркет  
Ресторан Гарденија    
    

Ажурирал:____________________________ 
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*Напомена : -Готовата храна,прехрамбените производи и средства за хигиена трговските друштва ќе ги доставуваат до  

прифатните места во населбите во кои е сместено евакуираното население. 

-Вода за пиење ќе се доставува во населбите кои немаат доволна количина на вода од своите изворишта и тоа со  

цистерни или во шишиња 

Прилог-11 

П р е г л е д  
на претседателите на  урбаните заедници во Општина Велес 

Велес,17.04.2015 

Ред.
број 

Име на урбаната 
заедница 

Податоци за претседателот на урбаната заедница 

Име и презиме адреса e-mail Број на телефон 
мобилен фиксен 

1. Васа Кошулчева Горан Каракашев Крсте Мисирков 14 gocec74@yahoo.com 071-324-043 070-384-363 
2. Ќерамидна Басаров Кире Наце Димов 76  076-281-430  
3. Тунел Дејан Гиновски Белградска 189/1-10  078-455-563  
4. Трајко Капчев Крсте Спириндофски Загребска 10 spirindof@gmail.com 078-216-092  
5. 9-ти Ноември Каменко Драскачев Тодор Јанев 61  078-289-996  
6. Мирка Гинева  Александар Трпков Ванчо Атанасов Ѓакот 14  076-341-216  
7. Дурутовец Бојан Димитриевски Населба Дурутовец  078-457-033  
8. Родна Ивева Гоце Чушков Скопски Пат 2 Речани  078-288-393  
9. Шорка Влатко Петковски Тодорче Николовски 24  076-735-777  
10. Богдан Каракостев Васил Гемишев Петре Прличков 14/12  076-299-241  
11. Трајче Панов Томе Тошевски Рилси Конгрес 47  077-830-802  
12. Славе Петков Пане Недев Љубен Весов 41  070-638-432  
13. Алексо Демниевски Атанас Иванов Андон Шурков 25/1-1  075-430-786  
14. Димче Мирчев Јован Симсаров 8-ми Септември15/1  071-434-444  

       

Ажуриал:___________________________ 
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П р е г л е д  
на претседателите на  месните заедници Општина Велес 

Велес,17.04.2015 

Ред.
број 

Име на месната 
заедница 

Податоци за претседателот на месната заедница 

Име и презиме адреса e-mail Број на телефон 
мобилен фиксен 

1. Чолошево Симе Гичев     
2. Долно Караслари Никола Миткковски     
3. Црквино Сенад Ботиловиќ     
4. Мамутчево Зорн Јакимов     
5. Рлевци Тоде Јорданов     
6. Отовица Стојче Јовановски     
7. Горно Оризари Исмет Ајдиновиќ     
8. Ораовец Бошко Нешов     
9. Кумоарино Ацо Арсовски     
10. Башино Село Боте Бузалков     
11. Новачани  Петре Тутарков     
12. Сујаклари Петре Пејчиновски     
13. Иванковци Нинослав Атанасов     
14. С´лп Трајко Димов     
15. Раштани Сашо Андреев     
16. Рудник Димче Богоевски     
17. Бузалково Басар Семановски     
18. Сливник Бислим Имеров     
19. Џидимирци Тони Ѓорѓиевски     

       
Ажурирал:______________________ 

 

 

Прилог-4 



 49 

П р е г л е д  
на претседателите на  месните заедници Општина Велес 

Велес,17.04.2015 

Ред.
број 

Име на месната 
заедница 

Податоци за претседателот на месната заедница 

Име и презиме адреса e-mail Број на телефон 
мобилен фиксен 

1. Чолошево Симе Гичев     
2. Долно Караслари Никола Миткковски     
3. Црквино Сенад Ботиловиќ     
4. Мамутчево Зорн Јакимов     
5. Рлевци Тоде Јорданов     
6. Отовица Стојче Јовановски     
7. Горно Оризари Исмет Ајдиновиќ     
8. Ораовец Бошко Нешов     
9. Кумоарино Ацо Арсовски     
10. Башино Село Боте Бузалков     
11. Новачани  Петре Тутарков     
12. Сујаклари Петре Пејчиновски     
13. Иванковци Нинослав Атанасов     
14. С´лп Трајко Димов     
15. Раштани Сашо Андреев     
16. Рудник Димче Богоевски     
17. Бузалково Басар Семановски     
18. Сливник Бислим Имеров     
19. Џидимирци Тони Ѓорѓиевски     

       
 

Ажурирал:______________________ 

 



 50 

  

Кон мотелот 
„МОНТЕНЕГРО” 

Кон 
Н. Превалец 

К  А  Р  Т  А               
на град   В Е Л Е С   собирни 

места на населението при 
нивната евакуација 

ЛЕГЕНДА 
 
 
 

Правци на движење на 
населението кон 
собирните места 

 
 
 

Собирно место 
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III.2  П  Л  А  Н 

за засолнување на Општина Велес 

 

III.2.1. Извод од процената  

 

Имајки ги предвид природните, геостратешките, военостратешките и урбаните 
факори, како и терористичките активности кои имаат влијание врз згрозеноста на 
територијата на општината, реално е да се очекува дека таа припаѓа во зона на 
загрозеност во која треба задолжително да се спроведува мерката засолнување на 
населението. 

Тероторијата на Општина Велес според очекуваните терористички,воени или 
други разорнувачки дејства и оштетувања е поделена на две зони и тоа :  

А)  загрозена зона и 

            Б)  незагрозена зона . 

Загрозената зона А) го опфаќа источниот дел од територијата, како и просторот 
од двете страни на пругата и патот од Велес до Општина Чашка . 

Во рамките на оваа зона се определени три подзони кои се разликуваат според 
очекуваниот интензитет на воени, терористички или други дејства и од видот на 
градбите во урбаниот дел, според што е определен и видот и отпроноста на објектите 
за заштита кои ќе се градат или се изградени на тие простори.Овие подзони се :   

 Подзона А/1 - висок степен на загрозеност и повредливост , на која и 
припаѓаат централното градско подрачје и индустрискиот дел ;  

 Подзона А/2 - среден степен на загрозеност и повредливост , на која и 
припаѓаат периферните делови од градот и населбата Превалец во 
целост; и  

 Подзона А/3 - низок степен на загрозеност и повредливост , која го 
опфаќа најголемиот дел од загрозениот простор со населените места : 
Куридере, Долно Караслари, Башино Село, Чолошево, Сопот, 
Сојаклари, Ветерско, Рудник, Лугунци, Иванковци и Џидимирци . 

Според големината и положбата од аспект на засолнувањето за загрозени се 
сметаат населените места: Мамутчево, Отовица, Долно Караслари, Г.Оризари и 
Башино Село, додека останатите се третираат како села од незагрозена зона . 

Незагрозената зона Б) ги опфаќа сите останати села кои не се опфатени во 
зоната А) . 
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III.2.2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАСОЛНУВАЊЕТО 

 

Засолнувањето на населението ќе се врши во изградени засолништа, 
адаптирани простории за засолнување и рововски засолништа кои се наменети за 
засолнување на населението и материјалните и културните добра во општината. 

Со органиацијата на спроведувањето на засолнувањето во загрозеното 
подрачје ќе  се опфатат три последователни или паралелни фази и тоа :  

А.Обезбедување ( изградба и адаптација ) на потребен простор за  

    Засолнување; 

Б).Подготовки за користење на обезбедениот простор за  засолнување 
во вонредни или воени состојби; и  

В). Користење на засолништата за време на објавената опасност. 
 

III.2.2.А.Обезбедување (изградба и адаптација) на потребен  

простор за  засолнување 
 
Обезбедување на потребен простор за засолнување ќе се врши преку изградба 

на засолништа согласно урбанистичките планови во услови на мир и изградба на 
рововски засолништа и адаптација на погодни простории (подруми и слично). 

 

А.1. Изградба на засолништа 

 

Изградбата на засолништата на просторот во Општина Велес ќе се врши во 
согласност со законот за заштита и спасување, постојаните урбанистички планови и 
програмата за финасирање на изградбата, инкорпорирана во буџетот на општината. 

 

А.2.Изградба на рововски засолништа  

 

Со изградба на рововски засолништа ќе се отпочне со добивањето на наредба, 
во согласност со документот за подготврност на силите за заштита и спасување. 
Одлука за изградба на рововски засолништа ќе донесе советот на Општина Велес. 

Локациите за изградба на равовските засолништа, ќе се определат во 
урбанистичките планови на Општина Велес. 

Рововските засолништа ќе се градат како типски и тоа според скица за изградба 
на рововски засолништа. Изградбата на рововските засолништа ќе се реализира со 
градежни претпријатија, според склучени договори. Во случај на итна потреба за 
изградба на рововски засолништа, Советот на општината ќе донесе одлука, во 
изградбата на рововските засолништа да учествува работна рака (населението) од 
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урбаните заедници и јавните претпријатија, во кои ќе се градат рововски засолништа, 
со ангажирање на стручни лица кои ќе се обезбедат од градежните претпријатија. 

Изградбата на рововските засолништа ќе трае седум ( 7 ) дена, под услов 
навремено и во целост да се обезбедат потребните материјали за изградба, технички 
средства за ископ и утврден број на екипи. Доколку ова не се обезбеди, изградбата ќе 
се одвива по приоритети и тоа во првиот приоритет ќе бидат опфатени рововските 
засолништа од подзоната А.1. По изградбата на овие засолништа ќе се отпочне со 
изградба на рововските засолништа од подзоната  А.2. Изградбата на рововските 
засолништа во подзоната А.3. ќе започне по завршување на изградбата на рововските 
засолништа во двете претходни подзони, доколку за тоа постојат услови, за што ќе  
процени општинскиот штаб за заштита и спасување. 

Изградбата на рововските засолништа ќе се одвива според упатството за 
начинот на изградбата на рововските засолништа, подготвено ододделението за 
урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина,а ќе го донесе градоначалникот 
на општината. Во изградбата на рововските засолништа ќе учествува одделението за 
урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина. 

 

А.3. Адаптација на погодни простории 

 

Како погодни простории, кои ќе се адаптираат во простории за засолнување се: 
подрумите, визбите, подземните гаражи и други подземни или полувкопани делови од 
објекти или објекти. 

Адаптација на погодните простории во погодни простори за засолнување ќе се 
врши во загрозената зона. Адаптацијата на погодните простории ќе ја вршат 
сопствениците на индивидуалните и колективните станбени згради, сопствениците на 
деловни објекти и сопствениците на стопански објекти. 

Начинот на адаптација на погодните објекти ќе се уреди со упатство кое на 
предлог на одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина ќе го 
донесе градоначалникот на општината. 

Врз основа на упатството за адаптација на погодните објекти во погодни 
простори за засолнување, сопствениците на објектите ќе изработат скици и елаборати 
за условите и начинот на адаптација. 

 
III.2.2.Б. Подготовки за користење на обезбедениот  
               простор за  засолнување   

 
Во случај на непосредна опаснот, градоначалникот на општината ќе нареди да 

почнат подготовките за користење на обезбедениот простор за засолнување. 

Подготовките за користење на обезбедениот простор за засолнување ќе бидат 
насочени првенствено кон проверка и утврдување на состојбата на засолништата и 
кон нивно доведување во исправна состојба, односно во состојба подготвена за 
користење. 
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Б.1. Гравитациони зони на засолнување  

Заради рационално користење на обезбедениот простор за засолнување 
(засолништата), се определуваат гравитациони зони на засолнување, чиј радиус е 250 
метри од влезот во засолништето. Зоните од кои населението и вработените ќе ги 
користат засолништата ќе се прикажат на карта на градот. 

Советите на урбаните заедници и органите за управување во правните лица 
кои имаат обезбедено засолништен простор  ќе изработат списоци на корисниците на 
засолништата од гравитационата зона. 

 
Б.2. Непосредни подготовки за користење на засолништата 

Во рамките на овие подготовки ќе се спроведе преглед на изградените 
засолништа заради проверка и утврдување на нивната состојба, а особено состојбата 
на градежниот дел, состојбата (исправноста и функционалноста) на вградените 
инсталации, системи и опрема за филтровентилација, херметизација и престој во 
засолништето. 

Со прегледот на просторот за засолнување (зсолништата), ќе се утврдат 
задачите (потребите) за доопремување и итна поправка (сервиисирање) на 
вградените системи, заради обезбедување на ефикасна заштита на луѓето кои во нив 
ќе престојуваат. 

Прегледите ќе ги извршат раководителите на засолништата, односно екипите 
за засолнување и тоа најдоцна осум (8) часа по добивањето на наредбата. Краток 
писмен или устен извештај од извршениот преглед, ќе достават до претседателот на 
урбаната  заедници или одговорното лице во правниот субјект, а овие до општинскиот 
штаб за заштита и спасување. 

Б.3. Доведување во исправна состојба 
 

Констатираните недостатоци и неисправности на засолништата и опремата во 
рамките на можностите ќе ги отстрануваат раководителите на засолништата, односно 
екипите за засолнување. 

За недостатоците кои не можат тие да ги отстранат ќе се ангажираат овластени 
лица или овластени сервиси според склучени договори. 

Доколку не постојат можности за ангажирање на овластени лица-сервиси, 
според констатираните неисправности ќе се утврдуваат приоритети и извршители, кои 
ќе ги острануваат неисправностите, а кои може да се отстранат со расположливите 
кадри и материјални средства и резервните делови.  

Ако засолништето не се доведе во исправна состојба, користењето на 
засолништето ќе биде ограничено при што ќе се постапува според наредбите и 
упатства на командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување.  
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III.2.2.В. Користење на засолништата за време на објавената опасност 
 

Користењето на објектите за засолнување за време на опасноста, ќе се одвива 
во три фази и тоа : запоседнување на засолништето,престој во засолништето и 
напуштање на засолништето. 

 

В.1.  Запоседнување на засолништето  

 

Започнува со давање на знак за опасност преку системот за известување и 
тревожење. Запоседнување на засолништата ќе се врши со контролирано влегување 
во засолништето и распоредување на корисниците на определените места, а ќе 
започне од моментот на отварањето на вратата на засолништето на дадениот знак за 
опасност, па сè до моментот кога зад последниот корисник ќе се затвори вратата. 

Со организираното запоседнување на засолништата,првенствено ќе се 
обезбеди влегување на лица кои се евидентирани во списоците како корисници. По 
исклучок, предвидениот број на корисници според капацитетот на засолништето 
утврден во списоците може да се зголеми од 3% - 5%,доколку постои процена за 
краток престој во нив.  

Во јавните засолништа, ќе влегуваат лица кои во моментот на свирење на 
сирените се затекнале во зоната на гравитација на засолништето. 

Запоседнувањето на засолништето ќе се врши брзо и треба да трае од 3-7 
минути. Начинот на запоседнување на засолништето во временскиот лимитираниот 
рок и условите за престој се утврдени со посебно упатство,со кое ќе се запознаат 
лицата кои ќе го користат засолништето. По запоседнувањето на засолништето, 
вратите од истото се затвараат. 

При запоседнувањето на засолништето, посебно ќе се внимава:  

 -корисниците да се упатат на предвидените места, начелно првопристигнатите 
во најоддалечените места од влезот; 

 -комуникациите меѓу опремата треба да бидат слободни, а опремата да биде 
разместена на предвидените места; 

 -по завршувањето на запоседнувањето, ќе се забрани движење во влезот на 
засолништето и ќе се разместат корисниците во просторот за засолнување. Старите 
лица, мајките со деца и болните се сместуваат во леглата во првата смена, а лицата 
способни за работа се ангажираат на рачниот погон за филтровентилација.Останатите 
корисници ќе се распоредат на преостанатите седишта, со можност да се групираат по 
семејства или пожелба. 
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В.2. Престој во засолништето  

 

За организацијата на престојот во засолништето според утврденото упатство, 
ќе се грижат раководителите на засолништата (одговорните лица) кои од присутните 
лица ќе определат екипи кои ќе помагаат во остварување на утврдените задачи . 

Организирањето на престојот во засолништето опфаќа определени активности 
од запоседнувањето,па се до напуштањето на засолништето. Со распоредот на 
активностите ќе обезбедат услови за успешно раководење и организирање на животот 
во засолништето. 

За време на престојот во засолништата, особено ако засолнувањето трае 
подолго (повеќе од осум часа), засолнетите лица ќе спроведуваат заеднички и 
индивидуални активности. 

 Со заедничките активности ќе се задоволат основните потреби на корисниците 
и тоа: 

 - подготовка и делење на храна и вода; 

 - одржување на личната и колективната хигиена; 

 - работата на рачниот погон на филтровентилационите уреди; 

 - одржување на инсталациите и опремата во засолништето; 

 - организирање на рекреативни активности; 

- организирање на дежурства покрај болни, ранети или трауматизирани лица, 

              покрај уредите за врски,за филтровентилација и за следење на     

              микроклиматските услови и дозиметриска контрола. 

 Индивидуалните активности ќе ги извршува секој корисник на засолништетото, 
а посебно одржувањето на личната хигиена, исхраната и учество во заедничките 
активности. 

 Дневните активности ќе се одвиваат во три сменски циклус,кој на секој корисник 
ќе му овозможи осумчасовен одмор, осумчасови заеднички активности и осумчаосови 
слободни активности. Исклучок од ова ќе бидат оние корисници кои не може да се 
ангажираат во заедничките активности (болните). Распоредот на активностите ќе го 
направи раководителот на засолништето. 

 За време на престојот во засолништето,раководителот на засолниоштето 
(одговорното лице) ќе одржува постојана врска со општинскиот штаб за заштита и 
спасување според упатството за одржување на врски . 

 

В.3. Напуштање на засолништето 

Лицата кои биле во засолништата ќе ги напуштат според редовна или вонредна 
постапка. 
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Редовната постапка на напуштање на засолништата ќе го одобри 
раководителот на засолништето и тоа после добиените известувања од екипата за 
извидување или од општинскиот штаб за заштита и спасување за престанување на 
потребата за засолнување. Напуштањето на засолништето ќе се одвива организирано, 
почнувајќи од лицата на кои им е потребна помош (повредени, болни, стари и 
изнемоштени лица, мајки со деца и слично). Раководителот на засолништето заедно 
со екипата за засолнување ќе го организира и спроведе напуштањето. 

Вонредно напуштање на засолништето ќе се случи во услови на механичко и 
функционално оштетување на засолништето од директен погодок, блиска експлозија и 
потреси, при дехерметизација и појава на контаминант, пожар, плавење на 
засолништето, дефект во филтровентилационите уреди и недоволно снабдување со 
воздух, појава на масовна паника со која одговорното лице на може да се справи и ако 
состојбата од било кои други причини е таква, да засолништето ја губи својата 
функција. И во овој случај наредбата за напуштање на засолништето дава 
раководителот на засолништето. Во овој случај ќе се постапува брзо и организирано, 
при што последователно ќе се  извршуваат следните работи: 

- ќе се провери можноста за напуштање на засолништето преку влезот-излезот, 
или преку резервниот излез; 

- ќе се провери состојбата на излезните патишта; 

- ќе се провери пожарната оптовареност во засолништето и неговата блиска 
околина; 

- ќе се провери евентуалниот степен на Р и Х контаминација во засолништето и 
неговата блиска околина; 

- ќе се изврши подготовка на корисниците за напуштање на засолништето со  

користење на средствата за лична заштита; 

- ќе се обезбеди редот при напуштање на засолништето за да се спречи  

евентауална паника; 

- ќе се организира прва медицинска помош на повредените; и 

- ќе се обезбеди придружба на повредените, болните и трауматизираните лица, 
децата, бремените жени и изнемоштените лица. 

 Први ќе го напуштат засолништето најзагрозените категории на лица на кои им 
е потребна помош, потоа останатите корисници, а на крај раководителот на 
засолништето со екипата за засолнување. 

 Доколку не е возможно корисниците да го напуштат засолништето, за ради 
било кои причини (делимично рушење и оштетување на засолништето,настанати 
урнатини кои го попречуваат влезот и резервниот излез и слично) веднаш се 
пристапува кон спасување и извлекување на корисниците, односно затрупаните во 
постапка според планот за спасување од урнатини. 
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В.4.  Чистење на засолништето  

 

Од корисниците во засолништето, раководителот на засолништето ќе определи 
екипа (лица) која ќе го исчисти засолништето, односно подготви за следна употреба. 
По извршеното чистење и проверката на опремата, раководителот и екипата го 
напуштаат засолништето. 

 

Г. Учесници во засолнувањето  

 

Во спроведување на засолнувањето ќе учествуваат следниве субјекти :  

- советот на Општина Велес; 

- градоначалникот на Општина Велес; 

- општински штаб за заштита и спасување; 

- одделението за урбанизам, сообаќај и заштита на животна средина; 

- претседателите и советите на урбаните заедници и месните заедници од   

  загрозената зона; 

- општинските единици за заштита и спасување; 

- реководителите на засолништата и екипите за засолнување; 

- ЦУК-РЦУК; 

- ДЗС-ПОЗС –со републичките сили за заштита и спасување; 

- правните субјекти кои имаат засолништа; 

- градежните и други претпријатија според однапред договорени обврски во  

  изградбата и одржувањето на засолништата .    
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П р е г л е д  

на превентивни активности во спроведувањето  

на засолнувањето  во Општина Велес 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

З 
а 

с 
о 

л 
н 

у 
в 

а 
њ

 е
 

Да се определат локации за изградба на јавни 
засолништа и истите да се внесат во 
урбанистичките планови на општината. 

-градоначалникот   
-ОУСЗЖС 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31.05. 

2016 

Да се определат локации за изградба на 
рововски засолништа и истите да се внесат во 
урбанистичките планови на општината. 

-градоначалникот   
-ОУСЗЖС 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31.05. 

2016 

Да се изработи упатство за начинот на изградба 
на рововските засолништа,во која ќе има и скица 
за засолништето.  

-градоначалникот   
-ОУСЗЖ 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31.08. 

2016 

Да се утврдат зоните во кои ќе се врши 
адаптација на погодни простории,во простории 
за засолнување,со препорака за навремено 
изведување на одредени активности при 
градење и реконструкција на објекти. 

-градоначалникот   
-ОУСЗЖС 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 
31.05. 

2016 

Да се изработи упатство за начинт на адаптација 
на погодните простории,во простории за 
засолнување, во кое ќе има скица и елаборат. 

-градоначалникот   
-ОУСЗЖС 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31.08. 

2016 

Да се склучат договори со градежни фирми,за 
изградба на рововски засолништа. 

-сектор за правни 
рботи 

-кабинет на 
градоначалникот 

Градежни 
фирми по 
договор 

31.01. 
2016 

Да се определат гравитационите зони на 
изградените засолништа и да се изработат 
поименични списоци на корисници. 

-одговорното лице 

-ОУСЗЖС 

-ОШЗС 

Претседатели 

на УЗ и МЗ 
31.08. 

2016 

Да се склучат договори со градежни фирми и 
овластени сервиси за одржување,поправка и 
сервисирање на засолништата,опремата, 
уредите и инсталациите во нив. 

-сектор за правни 
рботи 

-кабинет на 
градоначалникот 

Градежни 
фирми по 
договор 

31.01. 
2016 

Да се изработи упатство за запоседнување на 
засолништето 

-градоначалникот   
-ОУСЗЖС -ОШЗС 

ДЗС-ПОЗС 31.08. 

2016 

Редовно да се ажурира планот за засолнување, 
со сите прилози во него,а посебно: податоците 
за засолништата и корисниците на 
засолништата, податоците за раководителите на 
засолништата и екипите за засолнување. 
Препорачливо е еднаш годишно,а обавезно 
пред очекувано загрозување. 

-Одговорното лице 
-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС и 

Сите субјекти 
учесници во 
засолнува-
њето 

Еднаш 
годишно 
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Проверка на испрвноста-функционалноста на 
системот за тревожење за Општина Велес. 

-Одговорното лице 

-ОШЗС  

-ЦУК-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

Еднаш 

годишно 

Едуцирање и оспособување на членовите на 
екипите кои учествуваат во засолнувањето,за 
обврските кои ги имаат во екипите и за начинот 
на реализацијата на истите. 

-ОШЗС 

-одговорно лице 

ДЗС-ПОЗС 31.01. 

2016 

Редовен тренинг и потсетување, на членовите 
на екипите кои учествуваат во засолнувањето, 
за обврските кои ги имаат во екипите и за 
начинот на реализацијата на истите. 

-ОШЗС 

-одговорно лице 

ДЗС-ПОЗС Еднаш 

годишно 

Запознавање-едуцирање на населението-
корисниците на засолништата за обврските кои 
ги имаат во извршувањето на засолнувањето. 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

ДЗС-ПОЗС 31.12. 

2015 

     

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување    

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ЦУК-РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОУСЗЖС-Одделение за урбанизам,сообракај и заштита на животната средина 

УЗ и МЗ-Урбани заедници и месни заедници 

 

 

П р е г л е д 

на оперативните активности за спроведување на  

засолнувањето во Општина Велес 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

Пред непосредна опасност (подготовки на просторот за засолнување) 

З 
а 

с 
о 

л 
н 

у 
в 

а 
њ

 е
 Се активира-мобилизира општинскиот штаб за 

заштита и спасување 
градоначалник Членовите на ОШЗС 

Се разменуваат податоци за подготвеноста на 
државните органи кои учествуваат во засолнувањето, 
и тоа : 

-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и 
подготвеноста на системот за алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита 

-одговорно лице 

-кабинеат на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 
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и спасување и републичките сили за заштита и 
спасување за учество во засолнувањето; 

Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во 
засолнувањето,и тоа: 

-подготвеноста не екипите кои го спроведуваат 
засолнувањето,за извршување на утврдените задачи; 

-подготвеност на градежните фирми,за изградба на 
рововски засолништа, според договорот; 

 -подготвеност на градежните фирми и овластените 
сервиси за поправка и сервисирање на засолништата , 
опремаата,уредите и инсталациите, според договорот. 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОУСЗЖС 

-сектор за правни 
и кадровски 
работи 

 

Сите учесници 

Се врши проверка на подготвеноста на просторните 
сили за заштита и спасување што ги формира 
општината,кои учествуваат во засолнувањето и тоа: 

-пополнетост со припадници и материјални 
ресурси,според личниот и материјален состав;и 

-обученост и оспособеност на персоналот и 
материјалните средства. 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

Преглед на изградените засолништа 
Проверка и утврдување на нивната состојба, а 
особено состојбата на градежниот дел, состојбата 
(исправноста и функционалноста) на вградените 
инсталации, системи и опрема за филтровентилација, 
херметизација и престој во засолништето. 
Утврдување на задачите (потребите) за 
доопремување и итна поправка (сервиисирање) на 
вградените системи, заради обезбедување на 
ефикасна заштита на луѓето кои во нив ќе 
престојуваат.  
Прегледите ќе ги извршат раководителите на 
засолништата, односно екипите за засолнување и тоа 
најдоцна осум (8) часа по добивањето на 
наредбата.Краток писмен или усмен извештај од 
извршениот преглед,ќе достават до претседателот на 
урбаната  заедници или одговорното лице во 
правниот субјект,а овие до општинскиот штаб за 
заштита и спасување. 

-одговорното лице 
-ОШЗС 

-Раководители на 
засолништата и 
екипите за 
засолнување 

-ДЗС-ПОЗС 

Доведување во исправна состојба-Констатираните 
недостатоци и неисправности на засолништата и 
опремата во рамките на можностите, ќе ги 
отстрануваат раководителите на засолништата, 
односно екипите за засолнување.           -За 
недостатоците кои не можат тие да ги отстранат,ќе се 
ангажираат овластени лица или овластени 
сервиси,според склучени договори.         -Доколку не 
постојат можности за ангажирање на овластени лица-
сервиси, според констатираните неисправности, ќе се 
утврдуваат приоритети и извршители, кои ќе ги 
острануваат неисправностите, а кои може да се 
отстранат со расположивите кадри и материјални 
срества и резервните делови.                    -доколку 

-ОУСЗЖС 

-одделение за 
финансии 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-раководители на 
засолништата 

-фирми според 
склучен договор 

ДСЗ-ПОЗС 
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засолништето не се доведе во исправна состојба, 
користењето на засолништето ќе биде ограничено,при 
што ќе постапува според наредбите и упатства на 
командантот на општинскиот штаб за заштита и 
спасување.  
Изградба на рововски засолништа  

-Одлука за изградба на рововски засолништа ќе 
донесе советот на Општина Велес. 

-Локациите за изградба на равовските засолништа 
(доколку не се определени)  ќе ги определи советот на 
општината.  

-Изградбата на рововските засолништа ќе се 
реализира со градежни претпријатија, според 
склучени договори. Во случај на итна потреба за 
изградба на рововски засолништа, советот на 
општината ќе донесе одлука во изградбата на 
рововските засолништа да учствува работна рака 
(населението) од урбаните заедници и јавните 
претпријатија, во кои ќе се градат рововски 
засолништа, со ангажирање на стручни лица кои ќе се 
обезбедат од градежните претпријатија. 

-Изградбата на рововските засолништа ќе трае седум 
( 7 ) дена, под услов навремено и во целост да се 
обезбедат потребните материјали за изградба, 
технички средства за ископ и утврден број на 
екипи.Доколку ова не се обезбеди, изградбата ќе се 
одвива по приоритети и тоа во првиот приоритет ќе 
бидат опфатени рововските засолништа од подзоната 
А.1.,потоа од подзоната А.2. и на крај од подзоната 
А.3.. 

-совет на 
општината 

-ОУСЗЖС                 
-одделение за 
финансии 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-раководители на 
засолништата 

-фирми според 
склучен договор 

-населението каде 
се градат рововскте 
засолништа 

-ДЗС-ПОЗС 

Адаптација на погодни простории 

-адаптацијата на погодните простории ќе ја вршат 
сопствениците на индивидуалните и колективните 
станбени згради, сопствениците на деловни објекти и 
сопствениците на стопански објекти. 

-адаптација на погодните објекти ќе се врши според 
упатство,донесено од градоначалникот на општината  
-сопствениците на објектите ќе изработат скици и 
елаборати за условите и начинот на адаптација. 

-ОУСЗЖС 

-одговорното лице 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-соппствениците на 
индивидуалните и 
колективните 
станбени згради 

-органот на 
управување во 
правните субјекти 

-фирми според 
договор 

Обезбедување на вода за пиење во засолништата -единицата за 
засолнување 

-раководителите на 
засолништата 

По оценка на ОШЗС се врши прераспределување на 
задачите на учесниците во засолнувањето. 

-градоначалник 

-ОШЗС 

Сите учесници 

   

з а   в р е м е   н а   н а с т а н о т   (о п а с н о с т а) 

Се анализираат добиените информации,а по 
сопствена оценка дел од нив се проверуваат. 

-Градоначалник 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 
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Доколку состојбата налага, се активираат сите 
учесници во ззасолнувањето и им се наложува да 
почнат со спроведување на активностите за 
засолнување. 

 

-Градоначалник 

-ОШЗС 

Сите учесници во 
згрижувањето 

По свирењето на сирените или добиеното 
известување,граѓани се упатуваат во засолништата. 

Граѓаните 

 

Сите учесници 

Запоседнување на засолништето 

-Започнува со давање на знак за опасност, преку 
системот за известување и тревожење или со наредба 
на командантот на општинскиот штаб за заштита и 
спасување. 

-Запоседнување на засолништата ќе се врши со 
контролирано влегување во засолништето и 
распоредување на корисниците на определените 
места,  а ќе започне од моментот на отварањето на 
вратата на засолништето,па се до моментот кога зад 
последниот корисник ќе се затвори вратата. 

-Во засолништето првенствено ќе се обезбеди 
влегување на лица кои се евидентирани во списоците 
како корисници. По исклучок,предвидениот број на 
корисници според капацитетот на засолништето 
утврден во списоците може да се зголеми од 3% - 5%, 
доколку постои процена за краток престој во нив.  

-Во јавните засолништа ќе влегуваат лица, кои во 
моментот на свирење на сирените се затекнале во 
зоната на гравитација на засолништето. 

-Запоседнувањето на засолништето ќе се врши брзо и 
треба да трае од 3-7 минути. По запоседнувањето на 
засолништето, вратите од истото се затвараат. 

-При запоседнувањето на засолништето, посебно ќе 
се внимава:  

• корисниците да се упатат на предвидените 
места, начелно првопристигнатите во 
најоддалечените места од влезот; 

• комуникациите меѓу опремата  да бидат 
слободни, а опремата да биде разместена на 
предвидените места;  

• по завршувањето на запоседнувањето, да се 
забрани движење во влезот на засолништето 
и да се разместат корисниците во просторот 
за засолнување. Старите лица,мајките со 
деца и болните се сместуваат во леглата во 
првата смена, а лицата способни за работа се 
ангажираат на рачниот погон за филтровен-
тилација. Останатите корисници,се распоре-
дуваат на преостанатите седишта, со 
можност да се групираат по семејства или по 
желба.  
              

-ОШЗС 

-единицата за 
засолнување 

-раководителите на 
засолништата 

-екипите за 
засолнување 

-корисниците 

-ЦУК-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 
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Престој во засолништето  

-Раководителите на засолништата и екипате за 
засолнување,ќего организираат престојот на 
корисниците во засолништето. 

-Определување на екипи од  од присутните лица кои 
ќе помагаат во обезбедувањето на условите за 
престој во засолништето. 

-Правење на распоред на активности и лица кои ќе ги 
извршуваат активностите,заради обезбедување на 
организиран престој и живот во засолништето. 

-За време на престојот во засолништата, особено ако 
засолнувањето трае подолго (повеќе од осум часа), 
засолнетите лица ќе спроведуваат заеднички и 
индивидуални активности. 

-Дневните активности ќе се одвиваат во три сменски 
циклус, кој на секој корисник ќе му овозможи 
осумчасовен одмор, осумчасови заеднички активности 
и осумчаосови слободни активности. Исклучок од ова 
ќе бидат оние корисници кои не може да се 
ангажираат во заедничките активности (болните). 

-За време на престојот во засолништето, 
раководителот на засолништето ќе одржува постојана 
врска со општинскиот штаб за заштита и спасување 
според упатството за одржување на врски . 

 -раководителите на 
засолништата 

-екипите за 
засолнување 

-корисниците 

 

-Со заедничките активности ќе се задоволат 
основните потреби на корисниците и тоа: 

• подготовка и делење на храна и вода; 
• одржување на личната и колективната 

хигиена; 
• работата на рачниот погон на 

филтровентилационите уреди; 
• одржување на инсталациите и опремата во 

засолништето; 
• организирање на рекреативни активности; 
• организирање на дежурства покрај болни, 

ранети или трауматизирани лица,покрај 
уредите за врски, за филтровентилација и за 
следење на микроклиматските услови и 
дозиметриска контрола. 

 -раководителите на 
засолништата 

-екипите за 
засолнување 

-корисниците 

 

Индивидуалните активности ќе ги извршува секој 
корисник на засолништетото, а посебно одржувањето 
на личната хигиена, исхраната и учество во 
заедничките активности. 

 -корисниците 

Обезбедување на исхрана Одговорни лица 
во општината 

-секој корисник си 
носи храна за себе 

Информирање за состојбите, текот на активностите  и  
друго 

-Кабинет на 
градоначалникот 

-ЦУК-РЦУК 

-медиумите 

Раководење ОШЗС ПШЗС 
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Напуштање на засолништата ќе се врши по добиеното 
известување од ОШЗС или РЦУК за престанок на 
опасноста 

ОШЗС -ЦУК-РЦУК 

-корисниците 

Доколку не е возможно корисниците да го напуштат 
засолништето заради било кои причини (делимично 
рушење и оштетување на засолништето,настанати 
урнатини, кои го попречуваат влезот и резервниот 
излез и слично),веднаш се пристапува кон спасување 
и извлекување на корисниците, односно затрупаните, 
во постапка според планот за спасување од урнатини. 

-ОШЗС 

-ОСЗС 

-ДЗС-ПОЗС со 
републичките сили 
за заштита и 
спасување 

-сили на правните 
субјекти 

   

П о с л е    н а с т а н о т   ( о п а с н о с т а) 

Напуштање на засолништето 

-Напуштањето на засолништето ќе го организира и 
спроведе, раководителот на засолништето заедно со 
екипата за засолнување. 

-Корисниците на засолништето ќе го напуштат според 
редовна или вонредна постапка. 

-Редовната постапка на напуштање на засолништата 
ќе го одобри раководителот на засолништето, после 
добиеното известување од ОШЗС или РЦУК за 
престанок на опасноста-потребата за засолнување.     
-Напуштањето на засолништето ќе се одвива според 
утврден редослед, почнувајќи од лицата на кои им е 
потребна помош (повредени, болни, стари и 
изнемоштени лица, мајки со деца и слично) и на крај 
раководителот на засолништето со екипата за 
засолнување. 

-Вонредно напуштање на засолништето ќе се случи во 
услови на механичко и функционално оштетување на 
засолништето од директен погодок,блиска експлозија 
и потреси при дехерметизација и појава на 
контаминант, пожар, плавење на засолништето, 
дефект вофилтровентилационите уреди и недоволно 
снабдување со воздух, појава на масовна паника со 
која одговорното лице на може да се справи и ако 
состојбата од било кои други причини е таква, да 
засолништето ја губи својата функција. Во овој случај, 
ќе се постапува брзо и организирано  при што 
последователно ќе се  извршуваат следните работи: 

• ќе се провери можноста за напуштање на 
засолништето преку влезот-излезот, или 
преку резервниот излез; 

• ќе се провери состојбата на излезните 
патишта; 

• ќе се провери пожарната оптовареност во 
засолништето и неговата блиска околина; 

• ќе се провери евентуалниот степен на Р и Х 
контаминација во засолништето и неговата 
блиска околина; 

• ќе се изврши подготовка на корисниците за 

-ОШЗС 

 

-раководителите на 
засолништата 

-екипите за 
засолнување 

-корисниците 
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напуштање на засолништето,со користење на 
средствата за лична заштита; 

• ќе се обезбеди редот при напуштање на 
засолништето за да се спречи евентауална 
паника; 

• ќе се организира прва медицинска помош на 
повредените;  

• ќе се обезбеди придружба на повредените, 
болните и трауматизираните лица, децата, 
бремените жени и изнемоштените лица. 

Чистење на засолништето  

Од корисниците во засолништето,  раководителот на 
засолништето ќе определи екипа (лица)  која ќе го 
исчисти засолништето,  односно подготви за наредна 
употреба. По извршеното чистење и проверката на 
опремата, раководителот и екипата го напуштаат 
засолништето. 

ОШЗС -раководителите на 
засолништата 

-екипите за чистење 
-корисниците 

 

Раководителите на засолништата,по завршеното 
напуштање на засолништата доставуваат извештај до 
општинскиот штаб за заштита и спасување 

ОШЗС Раководителите на 
засолништата 

Доколку дојде до оштетување на засолништата ќе се 
изврши процена на оштетувањето и според видот и 
обемот на оштетувањето ќе се изврши санирање 
според утврдени приоритети. 

ОШЗС -сопствениците 

-фирми според 
склучен договор 

Санирање на оштетувањата кои се обемни и не може 
да се завршат во караток временски период ќе се  
врши според посебни планови за санација . 

Општината Правни лица според 
склучени договори 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување    

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОСЗС-Општински сили за заштита и спаасување 

ОУСЗЖ-Содделение за урбанизам,сообракај и заштита на животната средина 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ЦУК-РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

Х и Р –Хемиска и радиолошка 
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Преглед 

на одговорните служби и лица  

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ЈЗУ-брза помош 194   

    

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев  071 237 538 

Преседател на советот Александар Колев  071 237 554 

Одговорно лице Слободан Николовски  075 368 418 

Одделение за урбанизам    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов  070-696-769 

    

МВР-СВР Велес 

Началник  Петре  Игнов 043 217 203 070 276 372 

Испектор по подготовки Димче Маневски 043 217 519 070 383 157 

ЈЗУ Медицински центар Велес 

Директор Тања Самаракова 043 225 308 075 558 329 

Лице за заштита и спасуав Вергила Тодорова   076 436 828 

Други учесници 

Претседатели на УЗ и МЗ Список во прилог   
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Раководители на засолништа Список во прилог   

Правни субјекти според 
склучен договор 

Список во прилог   

    

    

 

     Совет на Општина Велес 

 

Прилози : 

 -прилог-1 преглед на потребите за засолнување во Општина Велес; 

 -прилог-2а на карта на градот,преглед на сазолништа во Општина Велес; 

 -прилог-2б преглед на засолништа во Општина Велес; 

 -прилог-3 упатство за раководителот на засолништето; 

 -прилог-4 список на раководителите на засолништа; 

 -прилог-5 графикон на динамиката на изградба на рововско засолниште; 

 -прилог-6 преглед на потребниот алат за изградба на рововско  

            засолниште. 

 

 

Прилог-1 

П   Р   Е   Г   Л   Е   Д  

на потребите за засолнување во урбаните и месните 

заедници во Општина Велес 

Состојба : Јуни 2015 година 

 

Назив на 

урбана заедница 

број на жители потребен број на засолништа за 

мир 

 

во војна 

 

вра-
ботени 

насе-
ление 

јавни 
засол-
ништа 

вкупно 

Богдан Каракостев 5270 3780 939 3780 161 4880 

Родна Ивева 230 160 41 160 7 208 
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Дурутовец       

Трајко Капчев 5100 3480 905 3480 155 4540 

Славе Петков 7200 5030 1200 5030 240 6470 

Трајче Панов 5050 3550 985 3550 160 4695 

Димче Мирчев 2740 1930 560 1930 80 2570 

9-ти Ноември 4860 3390 850 3390 150 4390 

Алексо Демниевски 9330 6570 1770 6570 280 8620 

Керамидна 430 300 80 300 15 395 

Мирка Гинева        

Тунел 3105 2190 590 2190 90 2870 

Васа Кошулчева 1895 1300 350 1300 55 1705 

Шорка 820 570 155 570 25 750 

Превалец 2190 1220 340 1220 60 1620 

Горно Оризари       

Чолошево       

Мамутчево       

Отовица       

Башино Село       

Долно Караслари       

       

Вкупно 48220 33470 8765 33470 1478 43713 

 

  Ажурирал: _______
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11 

12 и 13 

 18 и 19 

14 и 15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 и 28 29 

30 

38 

31 - 35 

Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 
 

 

 

ЗАСОЛНИ – тунелски 
скривници 

 

 

 

 

1 

10 
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К  А  Р  Т  А 

на град ВЕЛЕС 

      

1 2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

37 

36 
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Прилог-2 б 

 

П    Р    Е    Г    Л    Е    Д 

на објектите за засолнување во Општина Велес 

состојба:Јуни 2015 година 

Ре
д.

  Б
р.

 

 

  

Локација 

 

Припадност - 
сопственик на 

засолниште 

Засолништа  

(100-300 кРа) 

Заслони   

( 25 – 50 кРа ) 
Адаптирани  

подруми 
дополнителна 

заштита 
основна 
заштита зајакната заштита 

за заштита од 
радиоактивни и 

отровни влијаниа 
херметизирани 

за заштита од 
механички 

оптоварувања 

Отпор-
ност 

(кРа) 

Капа-
цитет 

Отпор-
ност 

(кРа) 

Капа-
цитет 

Отпор-
ност 

(кРа) 

Капа-
цитет број Капа-

цитет број Капа-
цитет број Капа-

цитет 

 

1. 

УЗ„ Б.Каракостeв” 

Ул.Ј.Чучук 

ПО– ДЗиС парк 
Соколец 

         

1 

 

715 

  

 

2. 

УЗ„ Б.Каракостeв” 
УлД.Влахов 

Хотел 

Вила Зора 

   

200 

 

75 

        

 

3. 

УЗ „Т.Капчев” 

Ул.С..Давчев 

ПО – ДЗиС 

Влашка црква 

         

1 

 

300 

  

 

4. 

УЗ „Т.Капчев” 

Ул.В.Циривири 

ПО – ДЗиС 
Дервен 

         

1 

 

100 

  

 УЗ „Т.Капчев” ДГ Д.Мирчев клон 
VI 
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5. Ул.О.Џинот 100 100 

 

6. 

УЗ „С.Петков” 

Ул.Д.Најдов 

ПО – ДЗиС Стар 
Мост 

         

1 

 

600 

  

 

7. 

УЗ „Т.Панов” 

Ул.Д.Груев 17 

ПО – ДЗиС 

Којник 

         

1 

 

300 

  

 

8. 

УЗ „Т.Панов” 

Ул.М.Тито бб 

ПО – ДЗиС стара 
аптека 

         

1 

 

450 

  

 

9. 

УЗ „Т.Панов” 

Ул.Б.Карпузов 

ПО – ДЗиС 

Проект.биро 

         

1 

 

600 

  

 

10 

УЗ „Д.Мирчев” 

плоштад 

ПО – ДЗиС 

Трговски пред суд 

   

100 

 

300 

        

11 УЗ „9-тиНоември” 

Ул.Н.Н.Борче 15 
ЕВН Велес 

   

300 

 

100 

        

 

12 

УЗ „9-тиНоември” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ЕЛС – 

Б.Ѓорев 1 

   

300 

 

200 

        

 

13 

УЗ „9-тиНоември” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ЕЛС – 

Б.Ѓорев 2 

   

300 

 

200 

        

 

14 

УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ПО-ДЗиС 

Пазарче 1 

   

200 

 

200 

        

 

15 

УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ПО-ДЗиС 

Пазарче 2 

   

200 

 

200 

        

 УЗ„ А.Демниевски” ЕЛС -             



 25 

16 Ул.Белградска бб Тунел 1 300 200 

 

17 

УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ЕЛС – 

Тунел 2 

   

200 

 

100 

        

 

18 

УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ЕЛС – 

Бисер 1 

   

200 

 

200 

        

 

19 

УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ЕЛС – 

Бисер 2 

   

200 

 

100 

        

 

20 

УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Б.Ѓорев бб 

ЕЛС – 

Б.Ѓорев 125 

   

100 

 

75 

        

 

21 

УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Б.Ѓорев -
Ленинова 

ДЗиС 

Трговски центар 

 

   

100 

 

90 

        

 

22 

УЗ„ А.Демниевски” 

Комплекс УЗУСбб 

ЕЛС – 

УЗУС 1 

   

200 

 

200 

        

 

23 

УЗ„ А.Демниевски” 

Комплекс УЗУСбб 

ЕЛС – 

УЗУС 2 

   

200 

 

200 

        

 

24 
УЗ„ А.Демниевски” 

Ул.Марксовабб 

ЕЛС – 

Марксова –
интернат 

   

300 

 

200 

        

 

25 
УЗ„ В.Кошулчева” 

Ул.Енгелсова 

ДЗиС – 

Енгелсова спроти 
ДЗиС 

   

200 

 

200 

        

 УЗ„ В.Кошулчева” АД  Б.Ѓорев             
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26 Ул.А.Демниевски18 200 200 

 

27 

УЗ„ В.Кошулчева” 

Ул.М.Пијаде бб 

МХК???? 

 

   

200 

 

200 

        

 

28 

УЗ„ В.Кошулчева” 

Ул.М.Пијаде бб 

МХК ???? 

 

   

200 

 

100 

        

 

29 

УЗ„ В.Кошулчева” 

Ул.Вардарска50 
АД  Ветекс 

   

200 

 

50 

        

 

30 

УЗ„ В.Кошулчева” 

Комплекс Брако 
АД  Д.Митрев 

   

100 

 

50 

        

 

31 

МЗ Нас.Превалец 

Нас.Превалец 

Поранешен 
Нокатекс -
портирница 

   

100 

 

50 

        

 

32 
МЗ Нас.Превалец 

Нас.Превалец 

Поранешен 
Нокатекс –
конфекција 

 

   

100 

 

50 

        

 

33 

МЗ Нас.Превалец 

Нас.Превалец 

Склад АД 
Макпетрол 

            

 

34 

МЗ Г.Оризари 

АД Порцеланка 

Керамика нова 

Порцеланка1 

 

200 

 

50 

          

 

35 

МЗ Г.Оризари 

АД Порцеланка 

Керамика нова 

Порцеланка2 

   

200 

 

200 

        

 УЗ нас.Речани Управна зграда на 
Лозар??? 
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36 Ул.Скопски патбб 200 100 

 

37 
МЗ Д.Караслари 

Мотел 

Македонија 

   

200 

 

50 

        

 

38 

УЗ „9-тиНоември” 

Ул.Б.Ѓорев 42а 

Стоковна куќа- 
БОС 

 

50 

 

25 

          

39               

В к у п н о  75  3990     7 3065   

 

Ажурирал : ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

Прилог-3 

У П А Т С Т В О 

за работа на раководителот на засолништето 

            Работата на раководителот на засолништето,се одвива во четири ( 4 ) фази .  

Прва фаза -задачи пред запоседнување на засолништето – припремен период  

 

По добивањето на наредбата за негово ангажирање, односно ангажирање, 
командирот на одделението за згрижување ги врши следните работи : 

           1. Се запознава детално со сите технички содржини во засолништето, а особено 
со: 

 просториите ; 
 опремата ; 
 инсталациите; 
 степенот и обемот на заштита; и  
 дефинираните услови за престој ( режим на престој, времетраење на 

престојот и др. ) 
2. Се запознава детално со содржините на организацијата на користење на 

засолништето, а особено со:  

 корисници на засолништето; 
 капацитет на засолништето; 
 начинот на организација на запоседнување на засолништето, престој во 

засолништето и негово напуштање; 
 спроведување на пробно запоседнување на засолништето, заради 

извежбување на постапката и стекнување на искуства за временските 
можности на запоседнување; 

 ја следи работата во одржувањето на засолништето и по потреба може 
лично да интервенира; 

 на основа на структурата на корисниците во засолништето и техничките 
услови на засолништето, прави организација на запоседнување, престој и 
напуштање на засолништето; 

 преку начелната шема на организација на запоседнување, престој и 
напуштање на засолништето, врши избор на лица кои ќе помагаат во 
извршувањето на задачите на одделението; 

 водењето ажурна евиденција на корисниците на засолништето; 
 при недостаток на одредени шеми и упатства за правилно одржување и 

користење на засолништето, бара истите да се обезбедат или доколку 
може сам ги обезбедува; и  

 повремено со помош на припадниците на екипата, извршува 
проветрување и проверка на исправноста на засолништето. 

Работите во оваа фаза може да се вршат и како обврски, кои се вршат редовно 
секоја година . 
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Втора фаза -  задачи за време на запоседнување на засолништето  

За време на запоседнувањето на засолништето,раководителот ги извршува 
следните работи :  

 го проветрува засолништето, ги проверува уредите, опремата и 
инсталацијата, сам или со припадниците на екипата; 

 на знакот на тревога, кога ќе почнат да пристигнуваат корисниците, го 
организира правилното и ефикасно запоседнување; 

 лично ја следи работата на припадниците на екипите и нивните 
помошници и движењето на корисниците; 

 дава одредени упатства за правилно и брзо запоседнување на 
засолништето; 

 кога засолништето ќе се наполни со дозволениот број на корисници, со 
помош на припадниците на екипата ја затвараат влезната врата; 

 при затварањето на влезната врата, поставува известување дека 
засолништето е пополнето, 

 врши запознавање на припадниците на екипите со нивните обврски и 
режимот на работа со опремата и системите за филтровентилација и 
осветлувањето (им ги објаснува шемите за електрично осветлување, врши 
запознавање со начинот на подготовки, проверка и пуштање во погон на 
филтровентилационите уреди и другите инсталации и системи); и  

 ги упатува корисниците на засолништето во местата каде треба да бидат 
сместени во засолништето. 
 

Трета фаза  -  задачи за време на престој во засолништето 

За време на престојот во засолништето,раководителот ги извршува следните 
работи :  

 заедно со членовите на екипата и нивните помошници ги пуштаат во погон 
уредите и инсталациите во засолништето; 

 раководи со целокупната работа и и престој во засолништето; 
 воспоставува врска со општинскиот штаб за заштита и спасување; 
 според можностите се поврзува со регионалниот центар за управување со 

кризи; 
 ја контролира работата на припадниците на екипата и нивните 

помошници; 
 во контактот со лицата во засолништето создава соодветна атмосфера и 

расположение за престој во засолништето; 
 се грижи за здравствената состојба на лицата и во колку се појават 

заболени во рамките на можностите укажува соодветна медицинска 
помош; 

 преку припадниците на екипата остварува увид на исправноста и начинот 
на работа на сите уреди и инсталации; 

 ако се наруши редот на животот во засолништето, превзема мерки за 
нивно отстранување; 
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 по потреба организира избор и работа на совет на засолништето и ја 
насочува нивната активност; 

 повремено врши контрола на состојбата на воздухот во засолништето; 
 повремено, ако е тоа условено со состојбата во засолништето, врши 

извидување на просторот околу засолништето преку екипи кои ги упатува 
надвор од засолништето; 

 во случај да дојде до оштетување на засолништето или на дел од него, 
наредува да се превземат соодветни мерки и раководи со спроведување 
на истите, со цел да се отстранат последиците;  

 врши и други работи од посебен и општ интерес за престој во 
засолништето. 

Четврта фаза – задачи за време на напуштање на засолништето    

За време на напуштањето на засолништето, раководителот ги врши следните 
работи: 

 го одредува времето на напуштање на засолништето и врши непосредни 
подготовки за брзо празнење на засолништето; 

 ја проверува состојбата на излезните патишта ( влез и резервен излез ); 
 ги испитува и утврдува условите надвор од засолништето, заради 

правилно и безбедно сместување на лицата по неговото напуштање; 
 го организира напуштањето на засолништето; 
 се грижи за дисциплината и редот при напуштање на засолништето; 
 ја утврдува состојбата на уредите, опремата и инсталациите во 

засолништето откако ќе се испразни; 
 ако засолништето се напушти заради оштетување или непостоење на 

внатрешни услови за живот, со цел безбедно да се напушти 
засолништето, ги врши следните работи :  

 - ги испитува можностите и ги утврдува патиштата за напуштање на засолн.; 

 -го организира спасувањето од засолништата; 

 -обезбедува неопходна медицинска помош; 

 -според потребите ги исклучува инсталациите; 

 -обезбедува ред за безбедно напуштање на засолништето; 

 -врши РХБ извидување на просторот околу засолништето, ја утврдува   

  состојбата и превзема соодветни мерки; 

-врши и др.работи кои ќе се наметнат, а се од интерес за преживување на  

  лицата во засолништето. 

 по исклучувањето на сите уреди и инсталации, го затвара   
    засолништето и  ги предава клучевите . 

 

Општински штаб за заштита и спасување,       

Командант м-р Славчо Чадиев
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Прилог-4 

П Р Е Г Л Е Д  

на раководители на засолништа во Општина Велес                                                                                                                                                                                                                             

состојба : Јуни 2015 година 

Ред. 
бр. 

Припадност – 
сопственост на 
засолништето 

Вид на 
заштита 

Капаци-
тет 

Раководител на засолниште 
Извршен 
технички 
преглед 

Евиден-
тиран Име и презиме Улица и број 

телефон 

дома службен 

1.  ДЗС - парк Соколец   Сузана Мурџева Д.Влахов 24  070-299-830   

2.  ДЗС - Влашка црква   Горан Митрев В.Циривири 100  078-228-532   

3.  ДЗС - Стар Мост   Горан Митрев В.Циривири 100  078-228-532   

4.  ДЗС - Којник   Зоран Тодоров К.Методиј 40  071-272-041   

5.  ДЗС - Дервен   Горан Митрев В.Циривири 100  078-228-532   

6.  ДЗС - Стара аптека   Михајло Нушев М.Тито 5/4  070-256-029   

7.  ДЗС - Проектанско биро   Михајло Нушев М.Тито 5/4  070-256-029   

8.  ДЗС - Пазарче 1   Борис Јанев Б.Ѓорев 104 б/66  070-720-486   

9.  ДЗС - Пазарче 2   Борис Јанев Б.Ѓорев 104 б/66  070-720-486   

10   ДЗС - Енгелсова         

11   ДЗС - Трговски центар   Борис Јанев Б.Ѓорев 104 б/66  070-720-486   

12   ДЗС - трговски пред судот   Михајло Нушев М.Тито 5/4  070-256-029   

13            
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14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            
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35            

36            

37            

38            

ажурирал : ___________________ 

 

 

 

Прилог-5 

 

ГРАФИКОН НА ДИНАМИКАТА  

 

на работите за изградба на 1 рововско засолниште за 50 лица  

                                                                                                                                                                                                   
_______________________Состојба:јуни 2015 година 

 

видови на работа 

 

број на 
извршители 

време на изградба – 7 дена ( по 12 часа / смена ) 

24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 

12 

часа 

12 
часа 

12 
часа 

12 
часа 

12 
часа  

12 
часа 

12 
часа 

12 
часа 

 12 
часа   

12 
часа 

12 
часа 

12 
часа 

12часа 12 
часа 

Копање на ров 

( рачно ) 
10 
работници 
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во смена 

проширување на ровот 

( рачна изработка на 
дренажен бунар и ров и 
септичка јама ) 

10 
работници 

во смена 

              

Изработка на рамови 10 тесари 
      

 

        

Изработка на бочна оплата 
разупирачи и осигурачи 10 тесари               

Изработка на под и таван 5 тесари 
         

 

     

Изработка на клупи со 
наслон 10 тесари 

            

 

  

Изработка на прочистувач 
на воздух и врати на 
засолниште 

5 тесари 
              

Изработка на изолација од 
ПВЦ фолија 5 тесари               

Изработка на вертикална 
изолација 10 тесари               

Изработка на наслон 

 
10 тесари 

              

ажурирал : _____________________ 
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Прилог 

П Р Е Г Л Е Д  

 

на потребниот алат за изработка на  

рововско засолниште за 50 лица 

 

Состојба: јуни 2015 година 

реден 
број вид на алатот количина 

1. ашови 6 

2. лопати 5 

3. копачи 2 

4. столарска пила 2 

5. чекан 2кг. 3 

6. столарско метро 5 

7. столарски аголник 4 

8. тесарско секирче( тесла ) 3 

9. дрвен набивач од 5кг.профилисан 2 

10. либела 2 

11. столарски молив 5 

12. пантлика за мерење – 15 м 1 

13. нож или ножица за сечење на фолија 1 

14. клешта ( столарска ) 3 

15. ќускија 1 
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III.3 П  Л  А  Н 

за згрижување на настраданото и загрозеното 

 население во Општина Велес 

 

Извод од процената : 

 

 

На терироријата на Општина Велес заради разновидни опасности од природни 
непогоди и други несреќи, а првенствено оштетување или уривање на нивните домови 
или заради потенцијална опасност од уривање, како и од друг вид на загрозување на 
нивните домови, се очекува дел од населението да остане без своите живеалишта, 
заради што ќе има потреба за нивно згрижување. 

Во општината, реално се очекува да има настрадано и загрозено население 
заради следните природни непогоди и други несреќи : 

• Поплави на урбан дел од градот и населбите вдолж плавните реони; 
• Свлечиште на урбан дел во градот и селските населби; 
• Оштетување или уривање на станбените објекти во градот и селските 

населби, од земјотрес или други разурнувачки сили; 
• Катастрофални пожари во урбан дел од градот со кој се зафатени повеќе 

станбени објекти. 
Најзагрозени објекти (станбени и други згради) од поплави се во урбаните 

заедници „Трајко Капчев“, „Богдан Каракостев“, „Димче Мирчев“ и „Превалец“, а 
незначителни во „Родна Ивева“, „Шорка“ и с.Кочилари. Бројот на загрозено население 
во наведните урбани заедници е следен: „Трајче Панов“-околу 20; „Богдан Каракостев“ 
-околу 60; „Димче Мирчев“-околу 20 и „Превалец“-околу 20. 

Од свлечиште најзагрозена е урбаната заедница „Трајче Панов“ и тоа месноста 
„Рамина“,во која се загрозени десетина станбени објекти со 50 лица. 

Оштетување или уривање на станбени згради можни се во градот и селата 
Иванковци, Мамутчево, Сојаклари, Отовица и Башино Село. Имајќи ги предвид 
сеизмолошките карактеристики на подрачјето на општината, не се очекува да има 
големи оштетувања или уривање на објекти, а бројот на настраданото и загрозеното 
население не би бил поголем од 150 до 200 лица. 

Катастрофални урбани пожари се можни во градот и тоа во стариот дел, во кој 
се претежно индивидуални станбени згради, слепени една до друга, а достапноста на 
противпожарни возила е невозможна. Бројот на настраданото и загрозено население  
би се движел од 10 до 30. Овие пожари се можни и во колективни станбени згради, а 
бројката на настрадано и загрозено е речиси идентична.     

Имајќи ја предвид процената на последиците од напред наведените видови на 
природни непогоди и други несреки, најголем број на настрадано и загрозено 
население се очекува да има од уривање на станбените објекти од земјотреси и други 
разурнувачки сили, а најмалку од катастрофални пожари. 
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П реглед 
на потенцијално загрозено население кое треба да се згрижува 

 

Природна 
непоода 

Број на загрозено население во 
Вкупно 

градот Башино 
Село 

Населба 
Превалец 

Останати 
населби 

Поплави 80  20  100 
Свлечишта 50    50 
Земјотреси 130 10 10 50 200 
Пожари 30    30 
Вкупно 290 10 30 50 380 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗГРИЖУВАЊЕТО НА НАСТРАДАНОТО  

И ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

 

Со организацијата на згрижувањето на настраданото и загрозеното население , 
ќе се опфатат мерките од превентивен карактер (превентивно дејствување) и 
оперативен карактер (оперативно дејствување). 

Згрижувањето на настраданото и загрозеното население ќе се спроведува 
според постојните законски прописи и овој план, а во него ќе учествуваат општината, 
урбаните и месните заедници, предвидените трговски друштва и хуманитарните 
организации и надлежните државни органи. 

Надлежните државни органи (дирекцијата за заштита и спасување, центарот за 
социјални работи, центарот за управување со кризи, МВР, ЈЗУ медицинскицентар и 
други) ќе се вклучат во згрижувањето на настраданото и загрозеното население 
според своите надлежности, планови и стандардни оперативни постапки, усогласени 
со активностите на општината. 

 

А).Превентивно дејствување 

 

Заради намалување на ефектите на природните непогоди и други несреќи и 
создавање на оптимални услови за згрижување на настраданото и загрозеното 
население, Општина Велес ќе ги преземе и спроведува следните превентивни 
активности: 

• Во плановите за заштита и спасување од урнатини, поплави и 
свлечишта ќе се спроведуваат предвидените превентивни активности, 
со кои се намалуваат можностите за оштетување  или уривање на 
станбените објекти; 
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• Редовно ќе се ажурираат податоците за бројот на загрозени станбени 
објкети од поплави и свлечишта и за лицата кои живеат во нив. 
Препорачливо е еднаш годишно, а задолжително пред очекувано 
загрозување; 

• Редовно ќе се ажурираат податоците за објектите предвидени за 
згрижување (сместување) на загрозеното и настраданото население, 
нивниот капацитет за сместување и исхрана. Препорачливо е еднаш 
годишно, а задолжително пред очекувано загрозување; 

• Редовно ќе се ажурираат податоците на членовите на екипите кои 
учествуваат во згрижувањето на настраданото и загрозеното население. 
Препорачливо е еднаш годишно, а задолжително пред очекувано 
загрозување; 

• Едуцирање и оспособување на членовите на екипите кои учествуваат во 
згрижувањето на настраданото и загрозеното население,за обврските 
кои ги имаат во екипите и за начинот на реализацијата на згрижувањето;  

• Редовен тренинг и потсетување, на членовите на екипите кои 
учествуваат во згрижувањето на настраданото и загрозеното население, 
за обврските кои ги имаат во екипите и за начинот на реализацијата на 
згрижувањето; 

• Запознавање-едуцирање на настраданото и загрозеното население за 
обврските кои ги имаат во извршувањето на згрижувањето.  

 

Б). Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување,се опфатени активностите во згрижувањето на 
настраданото и загрозеното население пред случување на настанот, за време на 
настанот и по завршување на настанот. 

 

Б.1.Активности пред случување на настанот (непогодата) 

 

Во случај кога загрозувањето и потенцијалните опасности се од предвидлив 
карактер и временски очекувани (поплави,свлечиште и др.),во временскиот интервал 
од дознавањето за можноста за случување на настанот, па сè до случување на 
настанот (поплава, активирање на свлечиштето и др.), ќе се спроведат следните 
активности: 

• Се активира-мобилизира општинскиот штаб за заштита и спасување; 
• Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот која го загрозува 

населението во општината преку претседателите на урбаните заедници, 
медиумите или на друг начини ќе се известат сите граѓани во 
загрозените зони и ќе им се укаже да ја следат состојбата и да се 
подготвуваат за напуштање на своите домови;  

• Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во згрижувањето на 
настраданото и загрозеното население и тоа: 



 4 

-подготвеноста не екипите кои го спроведуваат згрижувањето за 
извршување на утврдените задачи; 

-подготвеност на субјектите во чии објекти се врши сместувањето на  
настраданото и загрозеното население;  

-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат храна за настраданото и 
загрозеното население;  

-подготвеност на субјектите кои вршат превоз на настраданото и 
загрозеното население,од собирните места до местото на сместување. 

• Се разменуваат податоци за подготвеноста на државните органи кои 
учествуваат во згрижувањето за настраданото и загрозеното население, 
и тоа : 
-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и подготвеноста на системот за 
алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита и спасување и 
републичките сили за заштита и спасување за учество во згрижувањето; 

-Центарот за социјални работи - за подготвеноста за извршување на 
згрижувањето; 

-ЈЗУ-Здравен дом - за подготвеноста за здравствено-медицинско 
обезбедување на  настраданото и загрозеното население;и  

-МВР-СВР - за подготвеноста за обезбедување на транспортот на  
настраданото и загрозеното население.  

• Се врши проверка на подготвеноста на просторните сили за заштита и 
спасување што ги формира општината кои учествуваат во згрижувањето 
и тоа: 
-пополнетост со припадници и материјални ресурси според личниот и 
материјален состав; 

-обученост и оспособеност на персоналот и материјалните средства; 

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување,се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во згрижувањето. 

 

Б.2.Активности за времетраење на згрижувањето (настанот) 

 организација на спроведувањето на згрижувањето 

 

Згрижувањето на настраданото и загрозеното население ќе го спроведува 
општината преку службите на градоначалникот заедно со другите субјекти (јавни 
претпријатија и правните лица според однапред планираните и договорените обврски 
и надлежните државни органи според своите надлежности и планирани активности, 
согласно своите стандардни оперативни постапки). 
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Б.2.1.Активирање-мобилизација   

 

По добиеното известување за престојни опасности за загрозување на станбени 
објекти од природни непогоди и други несреќи и размената на мислења со 
одговорните лица во надлежните државни органи, градоначалникот на Општина Велес  
го активира одговорното лице за заштита и спасување во општината и општинскиот 
штаб за заштита и спасување. 

Се анализираат добиените информации,а по сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат. После тоа, доколку состојбата наложува, се активираат сите учесници во 
згрижувањето и им се наложува да почнат со спроведување на активностите за 
згрижување на настраданото и загрозеното население. 

 

Б.2.2.Известување 

 

Известувањето на граѓаните кои треба да се згрижуваат се врши преку 
претседателите на урбаните заедници и регионалниот центар за управување со кризи, 
а во итни случаи и преку средствата за јавно информирање. 

Известување на субјектите кои учествуваат во згрижувањето ќе се врши 
телефонски. 

 

а)Постапка на граѓаните  

 

По добиеното известување,загрозените граѓани вршат подготовки за 
напуштање на своите домови и се упатуваат до предвидените собирни места. 

Дел од граѓаните кои се самозгрижуваат кај свои роднини или во викендички се 
упатуваат во тие објекти. 

 

б) Постапка на правните лица 

 

Правните лица, учесници во згрижувањето отпочнуваат со извршувањето на 
обврските кои им се дадени. 

 

 Б.2.3. Собирни места 

 

 Места каде ке се собира загрозеното и настраданото население заради негово 
згрижување ќе бидат :  
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• за урбаната заедница „Трајко Капчев“ – дворот на детска градинка клон 
бр. VI ; 

• за урбаната заедница „Богдан Каракостев“ – дворот на хотелот „Вила 
Зора“; 

• за урбаната заедница „Родна Ивева“ – дворот на Хотел „Монтенегро“; 
• за урбаната задница „Славе Петков“ – дворот на детската градинка клон 

бр. V ; 
• за урбаната заедница „Трајче Панов“ – летна бавча на хотел 

„Интернационал“; 
• за урбаната заедница „Димче Мирчев“– ширината пред детска градинка 

клон бр. I ; 
• за урбаната заедница „9-ти Ноември“ – дворот на детска градинка клон 

бр. III на улица улица „Тодор Јанев“; 
• за урбаната заедница „Васа Кошулчева“ – дворот на здружението на 

возачите ; 
• за урбаната зедница „Шорка“-маалското игралиште; 
• за урбаната заедница „ Алексо Демниевски“ – во дворот на интернатот „ 

„Лазар Лазаревски“; 
• за урбаната заедница „Тунел“-маалското игралиште;  
• за урбаната заедница  „Керамидна“-маалското игралиште; и 
• за урбаната заедница населба „Превалец“ – дворот на училиштето.  

 

Б.2.3.Правци на движење 

 

 Движењето на колоните на населението кое се згрижува ќе се врши по 
следниве комуникации :  

 

 за урбаната заедница „Богдан Каракостев“ – од собирното место по  
       улица „Петре Прличков“→улица „Димитар Влахов“→регионален пат  

Велес-Скопје (хотел Минтенегро→Хотел „Романтик“ на Езеро „Младост“); 

 за урбаната заедница „Трајко Капчев“ – од собирното место преку 
стариот мост по улица „Димко Најдов“ →регионален пат Велес-
Градско→автопат Гевгелија-Скопје→мотел „Македонија“; 

 за урбаната заедница „Родна Ивева“ –  Хотел „Монтенегро“; 
 за урбаната заедница „Славе Петков“ – од собирното место по 

улиците  „Владимир Назор“→„Маршал Тито“→„Благој Ѓорев“ 
→„Народен Фронт“→до детската градинка клон  бр. II ; 

 за урбаната заедница „Трајче Панов“ – од собирното место по 
улиците „Маршал Тито“→„Благој Ѓорев“→ „Димко Најдов“ →региона-
лен пат Велес-Градско→автопат Гевгелија-Скопје→мотел 
„Македонија“; 
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 за урбаната заедница „Димче Мирчев“ – од собирното место по 
улиците „Никола Оровчанец“→„Маршал Тито“→„Благој Ѓорев“ 
→„Димко Најдов“→регионален пат Велес-Градско→автопат Гевгелија 
-Скопје→мотел „Македонија“-село Долно Караслари; 

 за урбаната заедница „9-ти Ноември“ – од собирното место по 
улицата „Тодор Јанев“→до детска градинка клон бр.III и улица 
„Народен Фронт“→до детската градинка клон бр.II; 

 за урбаната заедница „Васа Кошулчева“ – од собирното место по 
улиците „АСНОМ“→„Индустриска“→„Раштански пат“ →до планинар-
ски дом „Бреза“; 

 за урбаната зедница „Шорка“ - од собирното место по улиците 
„Вардарска“→„АСНОМ“→„Индустриска“→„Раштански пат“→до плани-
нарски дом „Бреза“; 

 за урбаната заедница „Алексо Демниевски“ – од собирното место , 
една колона по улиците „Марксова“→„Ганчо Хаџипанзов“→„Народен 
Фронт“→ до детската градинка клон бр.II, а другата колона по улиците      
„Марксова“→„Ленинова“→„Благој Ѓорев“→до детската градинка клон 
бр.IV;  

 за урбаната заедница „Тунел“- од маалското игралиште, по улица 
„Благој Горев“;  

 за урбаната заедница  „Керамидна“- од маалското игралиште, по 
улица „Благој Ѓорев“, до детска градинка; 

 за урбаната заедница „Тунел“- од маалското игралиште по улица 
„Благој Ѓорев“ до детска градинка; 

 за урбаната заедница „Васа Кошулчева” – од собирното место по 
улиците „Вардарска“→„АСНОМ“→„Индустриска“→„Раштански пат“ 
→до планинарски дом „Бреза“;  

 за неселба Превалец – од собирното место по регионалниот пат 
Велес-Прилеп→кон село Горно Оризари→село Бузалково→до 
планинарски дом „Бреза“.  

 

Б.2.4.Места за сместување 

 

                      Загрозеното и настраданото население ќе се сместува по следните 
објекти и населби :  

 населението од урбаната заедница „Богдан Каракостев” –ќе се 
сместува во хотел „Романтик“ на езерото „Младост“ и хотел 
„Монтенегро“; 

 населението од урбаната заедница „Родна Ивева“ – ќе се сместува во 
Хотел „Монтенегро“; 

 населението од урбаната заедница „Трајко Капчев” – ќе се сместува 
во детската градинка клон бр.VI и мотел Македонија кај с.Долно 
Караслари;  

 населението од урбаната заедница „Славе Петков” – ќе се сместува 
во детската градинка клон бр.V и клон бр.II ;  
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 населението од урбаната заедница „Трајче Панов“ – ќе се сместуваво 
мотел „Македонија“ кај с.Долно Караслари; 

 населението од урбаната заедница „Димче Мирчев“ – ќе се сместува 
во детската градинка клон бр.I и Мотел „Македонија“ кај с.Долно 
Караслари; 

 населението од урбаната заедница „9-ти Ноември“ – ќе се сместува 
во детските градинки клон бр.III и клон бр.II ; 

 населението од урбаната заедница „Васа Кошулчева“ –  ќе се 
сместува во планинарски дом „Бреза“; 

 населението од урбаната зедница „Шорка“ -  ќе се сместува во 
планинарски дом „Бреза“; 

 населението од урбаната заедница „Алексо Демниевски“ – ќе се 
сместува во интернатот –ученички дом  „Лазар Лазаревски“ , детските 
градинки клон бр.IV и клон бр.II ;  

 населението од урбаната заедница  „Керамидна“-ќе се сместува во 
детските градинки клон бр.IV и клон бр.II ;  

 населението од урбаната заедница „Тунел“-ќе се сместува во 
детските градинки клон бр.IV и клон бр.II; и 

 населението од урбаната заедница населба Превалец -ќе се 
сместува во планинарски дом „Бреза“. 

 

 Доколку условите за сместување во наведените објекти се изменат, заради 
рушење или оштетување,или просторот за сместување е пополнет,сместување ќе се 
врши и во соседните општини-првенствено во општина Чашка во планинарски дом 
„Ораов Дол“, планинарски дом „Мокрени“, Хотел „Врановци“ и во приватни куќи според 
списоците што ќе ги направи урбаната заедница .  

 

 Б.2.5.Обезбедување на исхрана  

 

 Исхрана за загрозеното население ќе обезбедуваат :  

 

 ТППУ „Алфа Маркет” и ТППУ „Жито” - за згриженото население во 
планинарските домови „Бреза“, „Ораов Дол“ и „Мокрени“;   

 Интернат „Лазар Лазаревски” – за згриженото население во 
интернатот;  

 Детска Градинка „Димче Мирчев” клон бр.VI – за згриженото население 
во детските градинки; 

 Хотел „Монтенегро“-за згриженото население во хотелот; 
 Хотел „Романтик“-за згриженото население во хотелот;и 
 Мотел „Македонија“ – за згриженото население во мотелот. 
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 Б.2.6.Превоз 

 

 Превоз за населението кое се згрижува од урбаната заедница „Богдан 
Каракостев” , „Васа Кошулчева” и населбата Превалец ќе обезбедат ТППУ „Данс 
експрес“ и ТППУ „Пан промет“ . 

 

 Б.2.7.Здравствена заштита  

 

 Здравствената заштита за настраданото и загрозеното население за време на 
транспортот и за време на сместувањето ќе обезбедува ЈЗУ Здравен дом и ЈЗУ Општа 
болница Велес. 

 

 Б.2.8. Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите во згрижувањето ќе раководи и координира општинскиот штаб 
за заштита и спасување.  

 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување, 
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. 

 

 Б.2.9. У ч е с н и ц и  

 

 Во згрижувањето на загрозеното и настрадано население ќе учествуваат :  

 

 Претседателот и советот на Урбаната заедница од кои се згрижува и 
претседателот и советот на урбаната заедница во кои ќе се сместува 
настраданото население; 

 Општински штаб за заштита и спасување; 
 Трговски друштва во чии објекти се врши сместување; 
 Трговски друштва кои обезбедуваат исхрана;  
 Данс експрес и Пан промет во превоз на настраданото население; 
 ЈЗУ здравен дом и ЈЗУ Општа болница, во обезбедување на здравствена 

заштита; 
 МВР-СВР-Велес го обезбедува транспортот на колоните за згрижување; 
 Црвен Крст – обезбедување и делење на храна,учество во сместувањето, 

укажување на прва медицинска помош,обезбедување на облека и др. 
 Центарот за социјални работи - спроведување на згрижувањето, 

обезбедување средства потребни за згрижување и др.; 
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 ТВ „Здравкин“ и ТВ „Канал 21“; 
 Локални радиостаници; и 
 Национални ТВ. 
 

Учесниците мегусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 

 

 

 Б.3.Активности по завршувањето на згрижувањето (настанот) 

 

 По престанување на потребата за згрижување на настраданото и загрозеното 
население згриженото население се враќа во своите домови или во домови (објекти) 
кои им се дадени на користење. 

Последиците и штетите кои се настанати од настанатата природна непогода 
или друга несреќа, ќе се санираат според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата општината ќе склучи договори со правните лица 
во постапка предвидена за врема на природни непогоди и други несреќи. 

Прилог на планот :  

-прилог-1 преглед на објекти за згрижување; 

-прилог-2а преглед на опрема за згрижување на општинската организација на  

 Црвениот Крст од Велес; 

-прилог-2б преглед на опремата за згрижување на извидничкиот одред 
„Димитар  Влахов“ од Велес; 

-прилог-3 преглед на претседатели на урбани заедници; 

-прилог-4 преглед на претседатели на месни заедници; 

-прилог-5 преглед на тимот за одговор при катастрофи на општинската  

 организација на Црвен Крст од Велес; 

-прилог-6 преглед на  републичката единица за згрижување на ДЗС-ПОЗС  

Велес; 

-прилог-7 преглед на републичката единица за логистичка поддршка на ДЗС- 

ПОЗС Велес; 

-прилог-8 на карта на општината и на карта на градот (собирни места,правци на   

 движење,објекти за сместување);и 

-прилог-9 преглед на екипата за згрижување на Центарот за социјални работи. 
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П р е г л е д  

на превентивните активности во спроведувањето на згрижувањето 

 на настраданото и загрозеното население 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

Зг
ри

жу
ва

њ
е 

на
 з

аг
ро

зе
но

то
 и

 н
ас

тр
ад

ан
от

о 
на

се
ле

ни
е 

Во плановите за заштита и 
спасување од урнатини,поплави и 
свлечишта да се спроведуваат 
предвидените превентивни 
активности со кои се намалуваат 
можностите за оштетување  или 
уривање на станбените објекти. 

Одговорните 
лица,во тие 
планови  

Одговорните 
лица во тие 
планови 

Утврден 

во тие 
планови 

Редовно да се ажурираат 
податоците за бројот на загрозени 
станбени објкети од поплави и 
свлечишта и за лицата кои живеат 
во нив. Препорачливо е еднаш 
годишно,а задолжително пред 
очекувано загрозување. 

Одговорното 
лице за 
ажурирање на 
планот за ЗС 

-ЦСР; 

-ДЗС-ПОЗС; 

-ЦУК-РЦУК 
Еднаш 

годишно 

Редовно да се ажурираат 
податоците за објектите предвидени 
за згрижување (сместување) на 
загрозеното и настраданото 
население, нивниот капацитет за 
сместување и исхрана. 
Препорачливо е еднаш годишно, а 
задолжително пред очекувано 
загрозување. 

Одговорното 
лице за 
ажурирање на 
планот за ЗС 

-ЦСР: 

-ДЗС-ПОЗС 

Еднаш 

годишно 

Редовно да се ажурираат 
податоците на членовите на екипите 
кои учествуваат во згрижувањето на 
настраданото и загрозеното 
население. Препорачливо е еднаш 
годишно, а задолжително пред 
очекувано загрозување. 

Одговорното 
лице за 
ажурирање на 
планот за ЗС 

-ЦСР: 

-ДЗС-ПОЗС Еднаш 

годишно 

Едуцирање и оспособување на 
членовите на екипите кои 
учествуваат во згрижувањето на 
настраданото и загрозеното 
население,за обврските кои ги имаат 
во екипите и за начинот на 
реализацијата на згрижувањето. 

Општински 
штаб за 
заштита и 
спасување 

ДЗС-ПОЗС 

31.01. 

2016 
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Редовен тренинг и потсетување, на 
членовите на екипите кои 
учествуваат во згрижувањето на 
настраданото и загрозеното 
население, за обврските кои ги 
имаат во екипите и за начинот на 
реализацијата на згрижувањето. 

Општински 
штаб за 
заштита и 
спасување 

ДЗС-ПОЗС 

Еднаш 

годишно 

Запознавање-едуцирање на 
настраданото и загрозеното 
население за обврските кои ги имаат 
во извршувањето на згрижувањето. 

Општински 
штаб за 
заштита и 
спасување 

-ЦСР: 

-ДЗС-ПОЗС 
31.12. 

2015 

     

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување    

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и 
спасување  

ЦУК-РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ЦСР-Центар за социјални работи 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за згрижување на настраданото 

и загрозеното население во Општина Велес 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

П р е д   н а с т а н о т (непогодата) 

Зг
ри

жу
ва

њ
е 

на
 н

ас
тр

да
но

то
 и

 з
аг

ро
зе

но
 н

ас
ел

ен
ие

 

Се активира-мобилизира општинскиот штаб 
за заштита и спасување. 

градоначалник Членовите на 
ОШЗС 

Веднаш по дознавањето за потенцијалната 
опаснот која го загрозува населението во 
општината,преку претседателите на 
урбаните заедници, медиумите или на друг 
начин,ќе се известат сите граѓани во 
загрозените зони и ќе им се укаже да ја 
следат состојбата и да се подготвуваат за 
напуштање на своите домови. 

-одговорното 
лице во 
општината 

-кабинет на 
градоначалник 

-претседатели 
на урбани 
заедници; 

-локалните ТВ; 

-националните 
ТВ; 

-ЦУК-РЦУК 

Се врши проверка на оспособеноста на 
учесниците во згрижувањето на 
настраданото и загрозеното население,и 
тоа: 

-подготвеноста не екипите кои го 
спроведуваат згрижувањето,за извршување 
на утврдените задачи; 

-подготвеност на субјектите во чии објекти 
се врши сместувањето на  настраданото и 
загрозеното население;  

-подготвеност на субјектите кои 
обезбедуваат храна за настраданото и 
загрозеното население;  

-подготвеност на субјектите кои вршат 
превоз на настраданото и загрозеното 
население,од собирните места до местото 
на сместување. 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалник 

-автопарк на 
општината 

 

Сите учесници 

Се разменуваат податоци за подготвеноста 
на државните органи кои учествуваат во 
згрижувањето за настраданото и 
загрозеното население и тоа : 

-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и 

-одговорно лице 

-кабинеат на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

-МВР-СВР Велес 

-Центар за 
социјални 
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подготвеноста на системот за алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот 
за заштита и спасување и републичките 
сили за заштита и спасување за учество во 
згрижувањето; 

-Центарот за социјални работи - за 
подготвеноста за извршување на 
згрижувањето; 

-ЈЗУ-здравен дом и ЈЗУ општа болница - за 
подготве-носта за здравствено-медицинско 
обезбедување на настраданото и 
загрозеното население;и  

-МВР-СВР – за подготвеноста за 
обезбедување на транспортот на  
настраданото и загрозеното население.  

работи 

-ЈЗУ 
Медицински 
Центар 

Се врши проверка на подготвеноста на 
просторните сили за заштита и спасување 
што ги формира општината,а кои 
учествуваат во згрижувањето и тоа: 

-пополнетост со припадници и материјални 
ресурси,според личниот и материјален 
состав;и 

-обученост и оспособеност на персоналот и 
материјалните средства. 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

По оценка на општинскиот штаб за заштита 
и спасување,се врши прераспределување 
на задачите на учесниците во 
згрижувањето. 

-градоначалник 

-ОШЗС 

Сите учесници 

   

з а   в р е м е   н а   н а с т а н о т (непогодата) 

Се анализираат добиените информации,а 
по сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат. 

-Градоначалник 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

Доколку состојбата налага, се активираат 
сите учесници во згрижувањето и им се 
наложува да почнат со спроведување на 
активностите за згрижување на 
настраданото и загрозенотонаселение. 

-Градоначалник 

-ОШЗС 

Сите учесници 
во згрижувањето 

Известувањето на граѓаните кои треба да се 
згрижуваат се врши преку претседателите 

-ОШЗС -ЦУК-РЦУК 
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на урбаните заедници и месните заедници и 
регионалниот центар за управување со 
кризи,а во итни случаи и преку средствата 
за јавно информирање. 

Известување на субјектите кои учествуваат 
во згрижувањето ке се врши телефонски. 

-Одговорно лице 
во општината 

-претседатели 
на урбани и 
месни заедници 

-електронски 
медиуми:ТВ 
Здравкин иканал 
21 и локалните 
радиостаници 

-националните 
ТВ 

По добиеното известување,загрозените 
граѓани вршат подготовки за напуштање на 
своите домови и се упатуваат до 
предвидените собирни места. 

Граѓаните 

 

Сите учесници 

Правните лица учесници во згрижувањето 
отпочнува-ат со извршувањето на обврските 
кои им се дадени. 

ОШЗС Сите учесници 

Собирање на настраданото и загрозеното 
население на собирните пунктови. 

-граѓаните 

-одговорните 
екипи 

-Центар за 
социјални 
работи 

-ДЗС-ПОЗС 

Превоз на настраданото и загрозеното 
население од собирните места до 
предвидените места за сместување. 

автобус на 
општината 

-ТППУ Данс 
Експрес 

-ТППУ ПАн 
Такси 

Обезбедување на транспортот од собирните 
места до местото на сместување. 

Сообракаен 
инспектор 

МВР-
сообракајна 
полиција 

Сместување на настраданото и загрозеното 
население во објектите: 

-детските градинки-Димче Мирчев; 

-хотел Монте Негро; 

-хотел Романтик; 

-мотел Македонија с.Долно Караслари; 

-интернат Лазар Лазаревски; и 

-планинарски дом Бреза. 

-ОШЗС 

-екипа на 
општината 

-вработените во 
објектите 

-одговорни во 
планинарски 
дом Бреза 

-ЦСР 

-Црвен Крст 

-ДЗС-ПОЗС 

Обезбедување на исхрана Одговорни лица 
во општината 

-
Хотелите,мотел
от, интернатот и 
детската 
градинка 
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-ТППУ Алфа 
Маркет и ТППУ 
Жито 

Здравствена (медицинска) заштита за време 
на транспортот и згрижувањето 

ОШЗС -ЈЗУ 
Медицински 
центар Велес 

-екипи на 
Црвениот Крст 

Информирање за состојбите,текот на 
активностите и и друго 

-Кабинет на 
градоначалникот 

-ЦУК-РЦУК 

-медиумите 

Раководење ОШЗС ПШЗС 

   

П о с л е    н а с т а н о т 

 Враќање на згриженото население во 
своите домови или во домови (објекти) кои 
им се дадени на користење. 

Превозот на згриженото население до 
своите домови се врши на исти начин и со 
истите учесници како и при превозот од 
собирните места до објектите за 
сместување.  

-автобус на 
општината 

-сообракаен 
инспектор 

-ОШЗС 

-ТППУ Данс 
Експрес 

-ТППУ ПАн Такси 

-МВР-сообракајна 
полиција 

-ЈЗУ Медицински 
центар 

-Црвен крст 

Санирање на последиците се врши според 
посебни планови за санација. 

Општината Правни лица 
според склучени 
договори 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување    

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и 
спасување  

ПШЗС-Подрачен штаб за заштита и спасување Велес 

МВР-Министерство за внатрешни работи 

РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ЦСР-Центар за социјални работи 
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Преглед 

на одговорните служби и лица  

 

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ЈЗУ-брза помош 194   

    

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев  071 237 538 

Преседател на советот Александар Колев  071 237 554 

Одговорно лице Слободан Николовски  075 368 418 

Центар за социјални работи 

Раководител Азиза Џини Кицара  070-216-607 

Лисе задолжено за ЗиС Биљана Кожарова Гушева  070 216 688 

    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов  070-696-769 

    

МВР-СВР Велес 

Началник  Петре  Игнов 043 217 203 070 276 372 

Испектор по подготовки Димче Маневски 043 217 519 070 383 157 

ЈЗУ Здравен Дом Велес 
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Директор Тања Самаракова 043 225 308 075 558 329 

Лице за заштита и спасуав Вергила Тодорова   076 436 828 

Други учесници 

ТППУ Алфа маркет    

ТППУ Жито  043226-990  

Мотел Македонија  043 215 900  

Хотел Романтик  043 212 828  

Хотел Монте Негро  043 212 223  

Интернат Лазар Лазаревски    

Планинарски Дом Бреза    

Планинарски Дом Ораов Дол    

Планинарски Дом Мокрени    

Хотел Горно Врановци    

ТППУ Данс Експрес  043232 359 075 213 459 

ТППУ Пан Такси  043 222 192 070 216 161 

    

    

 

     Совет на Општина Велес  

П  р  е  г  л  е  д 

НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ  

ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

Велес,17.04.2015 година 

назив 

на  објектот 

ш т о    о б е з б е д у в а  
Место на 

обезбедување 

( достава ) 

Смес-
тувањ

е 

х  р  а  н  а  
прево

з д р у 
г о 

појадо
к 

руче
к 

вечер
а 

Б р о ј        н а        л и ц а 

хотел 
Романтик 

    / / во хотелот 
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хотел Монте 
Негро 

      во хотелот 

мотел 
Македонија 
ДК 

90 90 90 90 / / во мотелот 

Интернат 
Л.Лазаревски 

228 228 228 228 / / во интернатот 

хотел Горно 
Врановци 

80 80 80 80 / / во хотелот 

ДГ клон 1 
Дворови  

125 125 125 125 / / во градинката 

ДГ клон 2  
Жаба Зграда 

260 260 260 260 / / во градинката 

ДГ клон 3 
Тодор Јанев 

180 180 180 180 / / во градинката 

ДГ клон 4 
НаселбаТуне
л 

120 120 120 120 / / во градинката 

ДГ клон 
5Кирил и 
Методиј 

80 80 80 80 / / во градинката 

ДГ клон 6 
Стар мост 

140 140 140 140 / / во градинката 

Планинарски 
дом Бреза 

30 / / / / / во домот 

ПД Ораов дол 20 / / / / / во домот 

ПД Мокрени 35 / / / / / во домот 

По домови во 
нас.места 50 / / / / / 

По домовите во 
одредени 
населби 

Данс експрес / / / / луѓе / Хотел 
Романтик,Монт
е Негро и мотел 
Македонија 

Панпромет     луѓе  ПД 
Бреза,Мокрени 
и Ораов Дол 

ТППУ Алфа      хран ПД Бреза 
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Маркет а 

ТППУ Жито      хран
а 

ПД Мокрени и 
ПД Ораов Дол 

        

ВКУПНО  1762 1577 1577 1577 305   

 

ДГ=детска градинка;ПД=планинарски дом                

 

Ажурирал : ___________________________ 

 

 

 

 

Прилог-2 а 

ПРЕГЛЕД 

на опрема која може да се користи за згрижување  

на населението од Црвен Крст Велес 

 

Велес,Април 2015 година 

Ред. 
број Вид на опремата количина капацитет Забелешка 

1. Шатори 52 300 лица  
2. Греалки за шатор 3   
3. Ќебиња 150   
4. Канистри за вода 10 20 литри  
5. Полска кујна 1   

6. Џип Ленд Ровер-санитетски 1 7 лица 
не е оспособен 

за работа во 
зимски услови 

7.     
8.     

 

Ажурирал:_______________________ 
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Прилог-2 б 

 

ПРЕГЛЕД 

на опрема која може да се користи за згрижување-спасување 

на извидничкиот одред Димитар Влахов Велес 

Велес,Април 2015 година 

Ред. 

број 
Вид на опремата количина капацитет Забелешка 

1. Шатори-штабен 3   

2. Шатор мал 20 2 лица  

3. Вреќа за спиење 30   

4. Ќебе 50   

5. Опрема и прибор за исхрана 100 100  

6. 

Опрема и прибор за 
подготвување на храна: 
бренер,плинско решо,плинска 
боца 

 100 

 

7. 

Сместувачки капацитет  од 60 
легла  с.Голозинци : во 
дворното место може да се 
постават 50 шатори-вода и 
санитарен чвор има, 

 60 

Плус во 
дворно место 

8. Гумен чамез за 8 лица 2 16  

9. Елек за спасување 6   

10. Весла  10   

 Време за ставање во функција на екипата за спасување : 12о минути 

 Единицата може да дејствува самостојно во времетраење од три дена без 
логистичка поддршка од општината (храна,вода и средства за работа 

     

 

Ажурирал:_______________________ 

 

 



 22 

Прилог-2 б 

 

Список 

на екипата на извиднички одред „Димитар Влахов“ од Велес 

состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број Име и презиме адреса 

Број на телефон 
забелешка 

фиксен мобилен 
1. Ангелче Гушев     
2. Љупчо Кузмановски     
3. Тоше Василевски     
4. Ангел Јорданов     
5. Јане Јанков     
6. Себо Шакиров     
7. Киро Пачуков     
8. Ненад Андреевски     
9. Благој Ѓорчевски     

10. Влатко Влахчев     
11. Зоран Пановски     
12. Стефан Алексовски     
13. Александра Љутков     
14. Владимир Стојанов     
15. Панче Велев     
16. Златко Ристов     
17. Љупчо Кузмановски     

 Време за ставање во функција на екипата за спасување : 12о минути 
 Единицата може да дејствува самостојно во времетраење од три дена без 

логистичка поддршка од општината (храна,вода и средства за работа 
      

 

Ажурирал:_______________________ 
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Прилог-3 

 

 

П р е г л е д  

на претседателите на  урбаните заедници во Општина Велес 

Велес,17.04.2015 

Ред.бр
ој 

Име на 
урбаната 
заедница 

Податоци за претседателот на урбаната заедница 

Име и 
презиме адреса e-mail 

Број на 
телефон 

мобиле
н 

фиксе
н 

1. 
Васа 
Кошулчев
а 

Горан 
Каракашев 

Крсте 
Мисирков 14 

gocec74@yahoo.c
om 

071-
324-
043 

070-
384-
363 

2. 
Ќерамидн
а 

Басаров 
Кире 

Наце Димов 
76 

 076-
281-
430 

 

3. 
Тунел Дејан 

Гиновски 
Белградска 
189/1-10 

 078-
455-
563 

 

4. 
Трајко 
Капчев 

Крсте 
Спириндофс
ки 

Загребска 10 spirindof@gmail.c
om 

078-
216-
092 

 

5. 
9-ти 
Ноември 

Каменко 
Драскачев 

Тодор Јанев 
61 

 078-
289-
996 

 

6. 
Мирка 
Гинева  

Александар 
Трпков 

Ванчо 
Атанасов 
Ѓакот 14 

 076-
341-
216 

 

7. 
Дурутове
ц 

Бојан 
Димитриевс
ки 

Населба 
Дурутовец 

 078-
457-
033 

 

8. 
Родна 
Ивева 

Гоце Чушков Скопски Пат 
2 Речани 

 078-
288-
393 

 

9. 
Шорка Влатко 

Петковски 
Тодорче 
Николовски 
24 

 076-
735-
777 

 

10. 
Богдан 
Каракосте
в 

Васил 
Гемишев 

Петре 
Прличков 
14/12 

 076-
299-
241 

 

11. Трајче Томе Рилси  077-  
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Панов Тошевски Конгрес 47 830-
802 

12. 
Славе 
Петков 

Пане Недев Љубен 
Весов 41 

 070-
638-
432 

 

13. 
Алексо 
Демниевс
ки 

Атанас 
Иванов 

Андон 
Шурков 25/1-
1 

 075-
430-
786 

 

14. 
Димче 
Мирчев 

Јован 
Симсаров 

8-ми 
Септември1
5/1 

 071-
434-
444 

 

       

   
Ажуриал:___________________________ 
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Прилог-4 

П р е г л е д  

на претседателите на  месните заедници Општина Велес 

Велес,17.04.2015 

Ред.број Име на месната 
заедница 

Податоци за претседателот на месната заедница 

Име и презиме адреса e-
mail 

Број на телефон 
мобилен фиксен 

1. Чолошево Симе Гичев     

2. Долно Караслари Никола 
Миткковски 

    

3. Црквино Сенад 
Ботиловиќ 

    

4. Мамутчево Зорн Јакимов     
5. Рлевци Тоде Јорданов     

6. Отовица Стојче 
Јовановски 

    

7. Горно Оризари Исмет Ајдиновиќ     
8. Ораовец Бошко Нешов     
9. Кумоарино Ацо Арсовски     

10. Башино Село Боте Бузалков     
11. Новачани  Петре Тутарков     

12. Сујаклари Петре 
Пејчиновски 

    

13. Иванковци Нинослав 
Атанасов 

    

14. С´лп Трајко Димов     
15. Раштани Сашо Андреев     
16. Рудник Димче Богоевски     

17. Бузалково Басар 
Семановски 

    

18. Сливник Бислим Имеров     
19. Џидимирци Тони Ѓорѓиевски     

       
 

Ажурирал:______________________ 
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Прилог-6 
Преглед 

на тимот за одговор при катастрофи со одделни специјалности на членовите 

Велес, Април 2015 

Тим за 
одговор при 
катастрофи 

Брза 
процена на 
потребите 
на терен 

Логистичка 
поддршка 

Прва 
медицинска 

помош 

Спасување 
на вода 

Прочистување 
на вода 

Петре 
Петрушевски 

Петре 
Петрушевски 

Димче 
Нецинов 

Д-р 
Јадранка 
Мишкова 

Димче 
Нецинов 

Димче 
Нецинов 

Љубе Попов Љубе Попов Крсто 
Анастасов 

Тања 
Јаковлевска 

Илија 
Попов 

Ангел 
Јорданов 

Катеринчо 
Груев 

Илија Попов Ѓорѓија 
Димовски 

Катеринчо 
Груев 

Марјан 
Петров 

Илија Попов 

Александар 
Стојковски 

Ангел 
Јорданов 

Александар 
Стојковски 

Димче 
Нецинов 

Орданче 
Јовановски 

 

Д-р Јадранка 
Мишкова 

  Ирина 
Стојковска 

Мартин 
Лазаровски 

 

Ѓорѓија 
Димовски 

   Борче 
Мирчевски 

 

Илија Попов    Игор 
Бошковски 

 

Димче 
Нецинов 

   Марко 
Драскачов 

 

Тања 
Јаковлевска 

     

Ангел 
Јорданов 

     

Крсто 
Анастасов 

     

Ирина 
Стојковска 

     

Марјан 
Петров 

     

Игор 
Бошковски 

     

Борче 
Митревски 

     

Орданче 
Јовановски 

     

Марко 
Драскачов 

     

     Црвен Крст на Република Македонија 
      Општинска Организација Вел 
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Прилог-6 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

на републичката единица за логистичка поддршка 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По 
формација Пополнето 

Опременост % 
Лична 

опрема 
МТС и 
опрема 

1 Велес Вод 39 37 

60% 
( задолжени 

со стара 
униформа)  

55% 
( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 
 

Ажурирал:______________________________ 
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Прилог-7 

 

П  Р  Е  Г  Л  Е  Д   

на единицата за згрижување на настрадано  

и загрозено население во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По 
формација Пополнето 

Опременост % 
Лична 

опрема 
МТС и 
опрема 

1 Велес Одделение 12 10 

70% 
( задолжени 

со стара 
униформа)  

60% 
( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 
Ажурирал:____________________________ 
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К  А  Р  Т  А 

на град ВЕЛЕС 

- згрижување на населението - 

-  

 

 

Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 
 
 
 

Собирни места на загрозеното население 

 
 
 

Правци кон собирните места 

 
 Правци кон мезтата на згрижување 

 

 

Кон мотелот 
„МОНТЕНЕГРО” 

и „РАНДЕВУ”  

 

 

 

Кон  

мотелот 

 

 

 

 

 

 

 

Кон 
планинарски 

дом 
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III. 4 ПЛАН  

за РХБ (радиолошка, хемиска  

и биолошка) заштита 

 

Извод од процената : 

 

Катастарот на загадувачи во Република Македонија не е изготвен, поради што 
податоците за загадувачите во Општина Велес се користени од службите во 
општината  и од надлежните државни органи,  но и тие не се целосни и не даваат 
реална слика за видот и количините на опасни материи,  кои ги складираат или со кои 
работат трговските друштва.  

Евидентирани иматели на опасни материи во Општина Велес се: 

- ДПТ „Димко Митрев“ - на ул.  „Димко Најдов“ бр. 94 - вообичаено има залихи 
на перхлор етилен 65 тона,  сулфурна киселина 7 тона,  мравја киселина 30 тона,  Би-
кл 20 тона,  Би-полир 22 тона - сите се отрови; 

- АД „Благој Ѓорев“ - на ул.  „Алексо Демниевски“ бр. 18 - вообичаено има 
залихи на Н-хексан 60 тона,  Фосфорна киселина 6 тона,  сулфурна киселина 2 тона - 
сите се отрови и  нафта 20 тона запаллива; 

- ДПТУ „Брако“-на ул.  „Раштански пат“ бб - вообичаено има течен цинк  70 
тона; 

- Склад „Макпетрол“ - во населба Превалец вообичаењено има нафта и 
нафтени деривати 40 тони,  кои се запалливи;и 

- „Марија Трејд“ - во Индустриската зона – вообичаено има нафта и бензин во 
поголеми количини.   

Впечатливо е дека нема сознанија за безбедноста на опасните материи во 
наведените трговски друштва,  а и за изработката на планови за заштита и спасување 
од нив (внатрешни и надворешни).  Од тие причини не е познато како опасните 
материи при евентуална техничко-технолошка несреќа ќе ја загрозуваат пошироката 
околина и на кој начин,  трговските друштва ќе реагираат.  

Покрај наведените иматели-корисници на опасни материи,  постојат и други,  но 
за нив нема податоци.  

РХБ контаминација е можна и при воени дејства,  со примена на нуклеарни,  
хемиски и биолошки борбени средства.  

Податоци за загадувачите (имателите и корисниците на опасни материи) од 
соседните општини,  а кои имаат влијание во населбите од Општина Велес,  за време 
на изготвувањето на планот не успевме да обезбедиме.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА РХБ ЗАШТИТАТА 

 

Организацијата на радиолошката,  хемиската и биолошката заштита опфаќа 
мерки и активности за заштита на луѓето,  животните и растенијата,  за навремено 
откривање,  следење и контрола на опасностите и последиците од несреќи со опасни 
материи и за отстранување на последиците од нив. РХБ заштитата ќе се остварува 
преку : РХБ контрола,  РХБ заштита и РХБ деконтаминација.  

Со организацијата на РХБ заштитата,  ќе се опфатат активностите и мерките од 
превентивен карактер (превентивно дејствување) и оперативен карактер (оперативно 
дејствување).  

РХБ заштитата,  ќе се спроведува според постојните законски прописи и овој 
план,  а во него ќе учествуваат: локалната самоуправа,  месните заедници,  трговските 
друштва,  здруженијата на граѓаните и надлежните државни органи.  

Задолжените субјекти и надлежните државни органи : трговските друштва 
иматели и корисници на опасни материи,  дирекцијата за заштита и спасување,  
министерството за здравство-ЈЗУ за јавно здравство,  министерството за одбрана,  
министерството за внатрешни работи,  министерството за финансии-царинска управа,  
дирекцијата за радијациона сигурност,  управата за хидрометеоролошки работи,  
министерството за образование-факултетите и институтите и други јавни 
претпријатија и установи ќе се вклучат во РХБ заштитата според своите надлежности,  
планови и стандардни оперативни постапки,  усогласени со активностите на 
општината.  

 

А). Превентивно дејствување 

 

Заради намалување на ефектите од несреќи со опасни материи и создавање 
на оптимални услови за РХБ заштита на населението,  животните,  растенијата и 
материјалните добра,  Општина Велес ќе ги преземе и спроведува следните 
превентивни активности: 

• Ќе воспостави евиденција на загадувачите во општината; 
• Ќе ги преиспита можностите (персоналните и материјалните капацитети) 

на трговските друштва за вклучување во РХБ заштитата; 
• Ќе бара и настојува загадувачите во општината да ги применуваат сите 

пропишани безбедносни мерки за заштита од опасни материи,  
вклучително и изработка на надворешни планови за РХБ заштита; 

• На основа на новодобиените податоци за загадувачите,  ќе изврши ново 
проценување на опасностите од несреќи со опасни материи; 

• Во согласност со заклучните согледување од новото проценување ќе го 
преработи-ажурира планот за РХБ заштита; 

• Ќе го усогласи планот за РХБ заштита,  со плановите на задолжените 
субјекти (загадувачите и надлежните државни органи); 

• Усогласување на активностите за спроведување на РХБ заштитата со 
соседните општини; 
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• Ќе ја преиспита можноста за определување на локација за депонирање 
на опасни материи (опасен отпад); 

• Определување и уредување на пристапни места во реките од 
општината,  од каде ќе се црпи вода за деконтаминација; 

• Ќе определи локации и објекти за деконтаминација на населението,  
техничките средства и другите материјални добра,  првенствено со 
користење на постојните сервиси за перење на возила; 

• Ќе бара и настојува од задолжените субјекти да воспостават постојан 
мониторинг на контаминантите на воздухот,  водата и почвата; 

• Следење на заканите и откривање на потенцијални РХБ опасности; 
• Ќе формира единица за РХБ заштита и ќе пополни со персонал и 

материјални средства, во согласност со личниот и материјалниот состав; 
• Ќе се грижи за обезбедување на материјалните ресурси за потребите на 

РХБ заштитата; 
• Ќе врши редовна проверка,  тековно одржување и сервисирање на 

обезбедените материјални ресурси; 
• Ќе воспостави евиденција (преглед)  на учесниците во спроведувањето 

на РХБ заштитата и редовно ќе ги ажурира податоците за нив.  
Препорачливо е еднаш годишно,  а задолжително пред очекувано 
загрозување; 

• Ќе се грижи за едукацијата, обуката, тренингот и увежбувањето на 
силите за заштита и спасување на општината; 

• Ќе организира заеднички вежбовни активности со екипите на 
задолжените субјекти; 

• Ќе се грижи за оспособување на населението за РХБ заштита и редовно 
ќе го запознава со постапките за заштита при несреќи со опасни 
материи; 

• Ќе склучи договори со референтни правни субјекти и здруженија на 
граѓаните за извршување на одредени задачи во РХБ заштитата;и 

• Редовно ќе ги ажурира податоците во планот за РХБ заштита.   
 

Б).  Оперативнo дејствувањe 

Со оперативното дејствување,  се опфатени активностите во РХБ заштитата,  
пред случување на несреќата со опасни материи,  за време на несреќата со опасни 
материи и по завршување на несреќата со опасни материи.  

Оперативното дејствување ќе се остварува-реализира преку: 

 - РХБ контрола; 

 - РХБ заштита; 

- Извлекување-спасување на контаминираните (луѓе, материјални добра,   

  животни и растенија) од контаминираниот простор; и 

 - РХБ деконтаминација.  

 

Б. 1. Активности пред случување на несреќата (настанот) 

Во случај кога загрозувањето и потенцијалните опасности се од предвидлив 
карактер и временски очекувани,  во временскиот интервал од дознавањето за 
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можноста за случување на несреќа со опасни материи,  па сè до случување на 
несреќата со опасни материи,  ќе се спроведат следните активности: 

• По добиеното известување за потенцијалните опасности од несреќа со 
опасни материи,  градоначалникот и одговорното лице во зависнот од 
видот на очекуваната опасност, разменуваат податоци за видот,  обемот 
и очекуваното време за настанување на несреќата и за подготвеноста на 
задолжените субјекти (загадувачите и надлежните државни органи) кои 
учествуваат во РХБ заштитата,  а првенствено со : 
-правниот субјект во кој се проценило дека може да настане несреќа со 
опасни материи; 

-подрачното одделение на дирекцијата за заштита и спасување  во 
Велес; 

-министерството за животна средина и просторни планирање-
инспекторат за животна средина; 

-министерството за одбрана-команда на гарнизонот во Велес; 

-дирекцијата за радијациона сигурност; 

-регионалниот центар за управување со кризи во Велес; 

-управата за хидрометеоролошки работи.  

• Размена на податоци за можностите за несреќа со  опасни материи со 
соседните општини; 

• По извршените дополнителни консултации, а доколку има доволно 
време градоначалникот на општината,  ќе побара од советот на 
општината да донесе одлука за зголемување на подготвеноста на 
силите за заштита и спасување во Општина Велес; 

• На основа на одлуката за зголемување на подготвеноста, донесена од 
советот на општината,  градоначалникот постапува според документот 
за зголемување на подготвеноста,  а првенствено донесува наредба за  
активирање-мобилизирање на општинскиот штаб за заштита и 
спасување и на силите за заштита и спасување на општината; 

• Кога времето е ограничено,  градоначалникот на општината донесува 
наредба за мобилизација  општинскиот штаб за заштита и спасување и 
на единиците за заштита и спаасување на општината,  без одлука за 
зголемување на подготвеноста; 

• Се известуваат правние субјекти во реонот на очекуваната несреќа за 
одлуката за зголемување на подготвеноста и за потребата да ја следат 
состојбата и да преземаат мерки во согласност со плановите за 
заштитаи спасување, односно да постапуваат според упатствата што ќе 
им ги даде општинскиот штаб за заштита и спасување,  во согласност со 
надлежните државни органи.  Известувањето се врши телефонски и 
преку регионалниот центар за управување со кризи; 

• Се известува граѓаните-населението во реонот на очекуваната несреќа 
со опасни материи,  за опасностите кои се очекуваат и ќе им се укаже да 
ја следат состојбата и да  преземаат мерки  со кои ќе се намалат 
ефектите на очекуваната опасност,  односно да постапуваат по 
упатствата кои ќе им ги даде општинскиот штаб за заштита и спасување.  
Известувањето ќе се врши преку претседателите на урбаните и месните 
заедници телефонски и преку регионалниот центар за управување со 
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кризи. Во итни случаи ќе се користат и електронските медиуми 
(локалните и националните радио и телевизиски станици);  

• Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во РХБ заштитата,   
и  тоа: 
-подготвеноста на екипите и единиците во општината,  кои извршуваат  

 активностите во РХБ заштитата,  за извршување на утврдените- 

 планираните задачи; 

-подготвеност на правните субјекти за извршување на договорените  

 обврски,  според склучените договори; 

-подготвеност на екипите и единиците на надлежните државни органи,   

 за учество во РХБ заштитата, а првенствено во РХБ контролата; и 

-подготвеност на населението за учество во РХБ заштита.  

• Во согласност со планот за засолнување се врши проверка на 
оспосбеноста на засолништата,  за заштита во услови на РХБ 
контаминација.  

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување,  се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во РХБ заштитата;   

• По оцена на општинскиот штаб за заштита и спасување,  
градоначалникот на општината бара ангажирање на екипи и единици од 
надлежните државни органи; и 

• Информирање на населението и вработените за состојбите, текот на 
активностите и  друго.  

 

Б. 2. Активности за времетраење на несреќата (настанот) 

       организација на спроведувањето на РХБ заштитата 

 

Активностите за РХБ за време траењето на несреќата со опасни матарии,  ќе се 
спроведуваат според следните последователни содржини: 

• Подготовки за старт (започнување) на оперативните активноти;и 
• Спроведување на заштитата и спасувањето.  
 

Б. 2. 1.  Подготовки за започнување (старт)  

          на оперативните активности 

 

Подготовките за започнување (старт) на оперативните активности за РХБ 
заштита,  ќе се извршуваат според наредбата на градоначалникот на општината и тоа 
доколку во претходниот период не се спроведувале активности за зголемување на 
подготвеноста на силите за заштита и спасување или се извршиле делимично.  

а) Извидување на реоните-локациите во кои е настаната несреќата со 
опасни материи 
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 Заради реална проценка на  опасностите и штетите кои се настанати од 
несреќата со опасни материи и соодветно планирање на активностите за РХБ 
заштита,  на основа на добиените информации за несреќата,   градоначаникот на 
општината упатува стручни лица (помошникот на началникот на ОШЗС за РХБ 
заштита,  стручни лица од службите на градоначалникот и стручни лица од 
надлежните државни органи МЖСПП-инспектор за заштита на животна средина, ДЗС, 
МО-команда на гарнизонот и дирекцијата за радијациона сигурност и други) во реонот 
на непогодата,  кои ќе ја проценат состојбата и ќе предложат мерки за заштита и 
спасување.   

 

 б) Активирање-мобилизација   

 

По добиеното информации и предлози од екипата која го извршила 
извидувањето на несреќата со опасни материи,  градоначалникот на општината,  
доколку претходно не се активирани,   ги активира-мобилизира силите за заштита и 
спасување во општината.   

Се анализираат добиените информации,  а по сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат.  После тоа,  доколку состојбата налага,  градоначалникот бара 
(наложува) да се активираат сите учесници во РХБ заштитата и да почнат со 
спроведување на активностите за РХБ заштита, за кои се задолжени со овој и своите 
планови.  

 

в) Известување 

 

Се известуваат правните субјекти во реонот на несреќа за видот и обемот на 
опасностите и последиците кои се настанати и за потребата да ја следат состојбата и 
да преземаат мерки во согласност со плановите за заштита и спасување, односно да 
постапуваат според упатствата што ќе им ги даде општинскиот штаб за заштита и 
спасување,  во согласност со надлежните државни органи. Известувањето се врши 
телефонски и преку регионалниот центар за управување со кризи.  

Се известуваат граѓаните-населението во реонот на несреќа за видот и обемот 
на опасностите и последиците кои се настанати и ќе им се укаже да ја следат 
состојбата и да  преземаат мерки со кои ќе се намалат ефектите од настанатите 
опасности и последици,  односно да постапуваат по упатствата кои ќе им ги даде 
општинскиот штаб за заштита и спасување.  Известувањето ќе се врши преку 
претседателите на урбаните и месните заедници телефонски и преку регионалниот 
центар за управување со кризи.  Во итни случаи ќе се користат и електронските 
медиуми (локалните и националните радио и телевизиски станици).  

в-1 Постапка на правните субјекти  

По добиеното известување,  во согласност со видот на несреќата,  започнуваат 
да  ги спроведуваат планираните и препорачаните  (наложените) мерки за РХБ 
заштита и воспоставуваат контакт со општинскиот штаб за заштита и спасување,  
заради усогласување и координација на активностите.  
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в-2 Постапка на граѓаните 

Веднаш по добиеното известување, граѓаните започнуваат со извршувањето на 
обврските за РХБ заштита,  а кои им се препорачани од општинскиот штаб за заштита 
и спасување.  

Претседателите и советите на урбаните и месните заедници, ги координираат 
активностите на населението во спроведувањето на РХБ заштитата, а првенствено 
личната и колективна заштита.  

 

г) Планирање на активностите за РХБ заштита 

 

            Планирањето,  раководењето и координирањето на активностите за РХБ 
заштита од настаната несреќа со опасни материи ќе ги врши командантот на 
општинскиот штаб за заштита и спасување,  според следниот последователен ред :  

г-1.  По потреба од РЦУК Велес и другите задолжени субјекти (загадувачите и 
надлежни државни органи) бара целосни или дополнителни податоци и информации 
за последиците,  превземените мерки и ангажираните сили и средства.  

             г-2.  По потреба свикува состанок на ОШЗС,  на кој ја процени настанатата 
состојба на база на добиените информации од теренот и утврдува план за 
дејствување,  во кој покрај другото ќе ги опфати следните елементи :  

- определува раководител на терен,  кој ќе раководи со активностите за РХБ заштита, 
кој во принцип треба да е помошникот за оваа мерка ;  

                - го определува местото од каде раководителот на терен ќе раководи со 
активностите и го утврдува начинот на одржување на врските ; 

    - го проценува зафаќањето и ширењето на РХБ контаминантите во просторот 
(воздух, земја и вода) и временското ширење на контаминацијата; 

                - ги определува учесниците,  основните правци, почетните реони и реони на 
кои тие приоритетно ќе се ангажираат ;   

     - ги определува реоните и станиците за деконтаминација на луѓе,  технички 
средства и животни;  

                - го утврдува правецот на движење на учесниците со расположивите 
превозни средства и ги упатува на предвидените реони ;  

                - утврдува екипи за обезбедување на храна,  вода и средства за работа на 
учесниците,  екипи за здравствена заштита и екипи за заштита од пожари ;  

                - според укажаната потреба планира вклучување на дополнителни сили на 
целиот простор или по одделни реони ;  

                -  го утврдува времето за доставување на извештаи и времето за повторна 
проценка на состојбата,  кое вообичаено треба да е во вечрените часови;   

                -  ако во текот на акциите се оцени дека е потребно ангажирање на 
дополнителни сили и средства или ангажирање на воздухоплови,  преку 
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градоначалникот на општината бара од дирекцијата за заштита и спасување 
ангажирање на републичките сили за заштита и спасување;  

               - доколку ангажираните сили и средства останат да дејствуваат и преку ноќта,  
го определува местото за нивно сместување ;  

               - го утвдува начинот на враќање на учесниците и прибирање на ангажираната 
опрема и техничките средства.  

 г-3 По утврдувањето на планот за дејствување, на планираните учесници им се 
доставуваат изводи, односно се известуваат за обврските кои им се определени во 
РХБ заштитата.  

 

д) Упатување на единицата и екипите за РХБ заштита 

      во реонот на несреќата со опасни материи 

 

По завршената мобилизација и утврдување на планот за дејствување,  
командантот на ОШЗС,  ги упатува општинските единици за заштита и спасување во  
почетниот реон за дејствување.  

Паралелно со оваа активност,  командантот на ОШЗС ги упатува и останатите 
екипи и единици на другите учесници во почетните реони за дејствување.  

По оценка на штабот,  градоначалникот на општината бара ангажирање на 
републичките сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување и 
на екипи и единици на другите надлежни државни органи и установи.  

 

Б. 2. 2.  Спроведување на РХБ заштитата 

 

Спроведувањето на РХБ заштитата во општината,  ќе се врши во зависност од 
видот и обемот на несреќата со опасни  материи и видот и обемот на настанатите или 
очекуваните последици.  

Оперативното дејствување ќе се спроведува од моментот на издавањето на 
наредбата од командантот на ОШЗС.  

Задолжените субјекти(загадувачите и надлежните државни органи) започнуваат 
со спроведување на оперативните активности веднаш по процената за можна несреќа 
со опасни материи или кога несреќата веќе настанала и тоа според своите планови за 
РХБ заштита (внатрешни и надворешни) и стандардните оперативни постапки.  

 

а) РХБ контрола 

 

РХБ контролата ќе се реализира со преземање на следните мерки и 
активности: 
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- следење на заканите и откривање на потенцијални радиолошки,  хемиски и 
биолошки опасности; 

- РХБ набљудување; 

- РХБ извидување; 

- дозиметриска контрола; 

- лабораториски работи; и  

- контролно заштитни активности.  

 

Преку РХБ контролата ќе се овозможи благовремено отркирвање, следење и 
утврдување на РХБ опасноста,  прогнозирање и процена на РХБ опасноста и 
благовремено информирање  и известување за настанатата РХБ опасност.  

 

а-1) Следење на заканите и откривање на  

        потенцијални РХБ опасности 

 

Бидејки општината нема свои служби и технички ресурси за следење и 
откривање на потенцијалните РХБ опасности,  ќе се ослонува на мониторингот на 
задолжените субјекти (потенцијалните загадувачи и надлежните државни органи и 
установи).   

Следењето на заканите и откривањето на потенцијалните РХБ опасности за 
време траењето на несреќата со опасни материи,  ќе биде зајакнато во однос на 
редовниот мониторинг.  

Извештаите од мониторингот,  ќе се доставуваат директно и на општинскиот 
штаб за заштита и спасување.   

 

а-2) РХБ набљудување 

 

 РХБ набљудување на загрозениот и контаминираниот простор,  ќе вршат 
задолжените субјекти (потенцијалните загадувачи и надлежните државни органи и 
установи), според пропишаните стандардни оперативни постапки и со своите 
оспособени персонални и материјални ресурси.  

 За поефикасно вршење на набљудувањето, задолжените субјекти ќе 
планираат,  организиират и постават набљудувачки станици.  Локациите на 
набљудувачките станици ќе се усогласат со службите на градоначалникот и 
министерството за транспорт и врски.  

 Во РХБ набљудувањето ќе се вклучат и службите на градоначалникот согласно 
своите персонални и материјални можности.  
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Извештаите од РХБ набљудувањто,  ќе се доставуваат директно и на 
општинскиот штаб за заштита и спасување.   

 

а-3) РХБ извидување 

 

РХБ извидување ќе вршат силите за заштита и спасување на општината,  
екипите и единиците на задолжените субјекти (потенцијалните загадувачи и 
надлежните државни органи и установи) и екипи на здруженијата на граѓаните, според 
пропишаните стандардни постапки.  

Со РХБ извидувањето екипите за извидување ќе го утврдуваат присуството на 
РХБ контаминанти во воздухот, водата и почвата.  

Покрај утврдувањето на присуството на РХБ контаминанти (контаминираност 
на воздухот,  водата и почвата) во просторот,  со РХБ извидувањето ќе се врши и 
првична идентификација на РХБ контаминантите,  во зависност од можностите на 
средствата за детекција со кои располагаат. Примероци од контаминираните воздух,  
вода и почва,  ќе се испрќаат во лабораториите за РХБ анализи.  

 

а-4) Дозиметриска контрола 

 

Дозимериска контрола за контаминираноста на луѓето, техничките средства и 
возилата,  животните и растенијата ќе вршат силите за заштита и спасување на 
општината,  екипите и единиците на задолжените субјекти (потенцијалните загадувачи 
и надлежните државни органи и установи) и екипите на здруженијата на граѓаните,  
според пропишаните стандардни постапки.  

Дозиметриската контрола на луѓето во радиолошки контаминирана средина,  ќе 
се врши и со читање на личните и командните дозиметри.  

 Евиденција од извршената дозиметриска контрола ќе се води на пропишаните 
обрасци од директрот на дирекцијата за заштита и спасување,  а ќе ја водат 
командирите на екипите и единиците.  

 

а-5) Лабораториски работи 

 

По процена на општинскиот штаб за заштита и спасување,  примероци на 
контаминиран супстрат од воздух,  вода и почва и други материјали,  ќе се испраќаат 
на анализа во РХБ лаборатории. РХБ анализите ќе се вршат според пропишаните 
стандардни процедури.  

Лабораториски анализи ќе се вршат во референтни РХБ лаборатории во 
општината,  кои се приложени во список и во лаборатории на задолжените државни 
органи и установи.  
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Извештаите од лабораториските анализи ќе се доставуваат директно и на 
општинскиот штаб за заштита и спасување.   

 

а-6) Контролно заштитни активности 

 

Контролно заштитните активности ќе ги вршат силите за заштита и спасување 
на општината, екипите и единиците на задолжените субјекти (потенцијалните 
загадувачи и надлежните државни органи и установи) и екипите на здруженијата на 
граѓаните  според пропишаните стандардни постапки.  

 

б) РХБ заштита 

 

Преку РХБ заштитата ќе се опфатат мерките,  постапките и активностите за 
лична и колективна заштита во услови на РХБ контаминација.   

 

б-1) Лична заштита 

 

Лична заштита во контаминираниот реон и во реонот во кој се очекува да 
настане контаминација,  ќе ја спроведуваат сите граѓани без разлика каде се наоѓаат 
(во своите домови, на работните места или надвор) со употреба на личните заштитни 
средства.  

Општинскиот штаб за заштита и спасување,  во зависност од видот на 
контаминантот, ќе ги упати луѓето кога и какви заштитни средства да употребуваат.  
При тоа особено ќе се внимава,  за видот на филтерот на заштитната маска во услови 
на хемиска контаминација.  

Во отсуство на лични заштитни средства (личен комплет за заштита),  според 
упатството на општинскиот штаб за заштита и спасување, ќе се користат прирачни 
заштитни средства.  

Упатствата за видот и начинот на употреба на заштитните средства,  
општинскиот штаб за заштита и спасување ќе ги издава преку претседателите на 
урбаните и месните заедници телефонски и преку регионалниот центар за управување 
со кризи. Во итни случаи ќе се користат и електронските медиуми (локалните и 
националните радио и телевизиски станици).  
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б-2) Колективна заштита 

 

Колективна заштита на луѓето ќе се спроведува во домовите, на работните 
места и во засолништата,  според упатствата на општинскиот штаб за заштита и 
спасување.  

Просториите во кои ќе се спроведува колективната заштита,  мора да се 
херметизирани. Доколку просториите не се херметизирани, херметизацијата ќе се 
врши со поставување на прирачни средства.  

Колективната заштита на луѓето во засолништата ќе се спроведува според 
планот за засолнување.  

Личната и колективната заштита на животните ќе се спроведува во просториите 
во кои тие се чуваат, а ќе ја спроведуваат сопствениците на животните.  

 

в) Извлекување-спасување на контаминираните (луѓе, материјални   

    добра,  животни и растенија) од контаминираниот простор 

 

 Приоритет во извлекување од контаминираниот простор имаат луѓето, па потоа 
животните и материјалните добра.  

 Извлекувањето на контаминираните луѓе, ќе го вршат екипите и единиците за 
извидување и за РХБ заштита.  

 По извлекувањето од контаминираниот простор на луѓето им се укажува прва 
медициснка помош, според планот за прва медицинска помош,  а потоа се упатуваат-
транспортираат во реоните за деконтаминација.  

 По завршеното извлекување на контаминираните луѓе,  се пристапува кон 
извлекување на животните и материјалните добра. На извлечените животни им се 
укажува ветеринарна помош според планот за заштита на животни и производи од 
животинско потекло. Извлечените животни и материјални добра  се упатуваат во 
реоните за деконтаминација.  

 Растенијата,  плодовите од растенијата и растителните производи,  доколку 
има потреба,  ќе се извлекуваат од контаминираниот простор и со нив ќе се постапува 
според планот за заштита на растенијата и растителните производи.  

 

г) РХБ деконтаминација 

 

Со РХБ деконтаминацијата ќе се опфати преземањето на мерки,  активности и 
постапки со употреба на сили за заштита и спасување и материјално технички 
средства заради отстранување на присутните РХБ контаминанти и последиците 
предизвикани од нив кај населението,  животните,  растенијата и материјалните добра.  

 Мерките и активностите  за РХБ заштита, задолжените субјекти ќе ги преземаат 
веднаш по обезбедените услови за тоа.  
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 Приоритет при преземањето на мерките и активностите за РХБ 
деконтаминација имаат населението и материјално-техничките средства и животните 
и растенијата со кои луѓето при натамошните дејства ќе доаѓаат во допир.  

Во услови на РХБ контаминација, првенствено се преземаат мерки и 
активности за извршување на хемиска деконтаминација,  а потоа на радиолошка и 
биолошка деконтаминација.  

 

г-1) РХБ деконтаминација на луѓето 

 

РХБ деконтаминација на луѓето ќе се спроведува во реоните за деконтамина-
ција  во кои се поставуваат станици за деконтаминација.  

Реоните за деконтаминација се определуват-развиваат надвор од контамини-
раниот простор,  во најблиската уредена или можна локација.  

РХБ деконтаминацијата на луѓето,  ќе ја извршуваат единиците за РХБ 
заштита,  а ќе им помагаат останатите единици за заштита и спасување.   

За РХБ деконтаминација на луѓето ќе се користат и пералните за возила.  

РХБ деконтаминацијата ќе се спроведува според пропишаните стандардни 
постапки.  

Паралелно со извршување на РХБ деконтаминацијата, ќе се спроведваат 
активности за заштита и спасување на луѓето (а првенствено прва медицинска помош 
и згрижување) и тоа според соодветните планови.  

 

г-2) РХБ деконтаминација на техничките средства и возилата 

 

Деконтаминација на техничките средства и возилата од РХБ контаминанти,  
ќесе спроведува во реоните за деконтаминација,  кои ќе се определуваат-развиваат 
надвор од контаминираниот простор, во најблиската поволна локација.  

РХБ деконтаминацијата на техничките средства и возила,  ќе се спроведува 
според пропишаните стандардни постапки, а ќе ја извршуваат единиците за РХБ 
заштита и останатите општински и републички единици за заштита и спасување.  

Во РХБ деконтаминација на на техничките средства и возила,  ќе учествуваат и 
персоналот во пералните за возила во реоните за деконтаминација, кои ќе се користат 
како станици за деконтаминација.  

 

г-3) РХБ деконтаминација на животните и продуктите од животинско потекло 

 

РХБ деконтаминација на животните и продуктите од животинско потекло  ќе се 
спроведува во реоните за деконтаминација во непосредна близина на просториите во 
кои се чуваат и тоа надвор од контаминираниот простор.  
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Станиците за деконтаминација ќе се поставуваат на најповолната локација во 
реонот за деконтаминација.  

РХБ деконтаминацијата на животните и продуктите од животинско потекло,  ќе 
ја извршуваат единиците за РХБ заштита, единиците за заштита на животни и 
производи од животинско потекло,  а ќе им помагаат останатите единици за заштита и 
спасување и персоналот на сопствениците на животните и продуктите од животинско 
потекло.  

При спроведување на РХБ деконтаминацијата на животните и продуктите од 
животинско потекло,  ќе се постапува според пропишаните стандардни постапки за 
РХБ деконтаминација.  

Паралелно со извршување на РХБ деконтаминацијата,  ќе се спроведваат 
активности за заштита и спасување на животните и продуктите од животинско потекло, 
според соодветниот план.  

 

г-4) РХБ деконтаминација на растенијата и продуктите од растително потекло 

 

РХБ деконтаминација на растенијата и продуктите од растително потекло,  ќе 
се спроведува во реоните за деконтаминација во непосредна близина на просториите 
во кои се чуваат и тоа вон контаминираниот простор.  

Станиците за деконтаминација ќе се поставуваат на најповолната локација во 
реонот за деконтаминација.  

РХБ деконтаминацијата на растенијата и продуктите од растително потекло,  ќе 
ја извршуваат единиците за РХБ заштита,  единиците за заштита на растенијата и 
продуктите од растително потекло,  а ќе им помагаат останатите единици за заштита и 
спасување и персоналот на сопствениците на растенијата и растителните производи.  

При спроведување на РХБ деконтаминацијата на растенијата и продуктите од 
растително потекло,  ќе се постапува според пропишаните стандардни постапки за 
РХБ деконтаминација.  

Паралелно со извршување на РХБ деконтаминацијата,  ќе се спроведваат 
активности за заштита и спасување на растенијата и производите од растително 
потекло,  според соодветниот план.  

 

г-5) РХБ деконтаминација на останатите материјални добра 

 

РХБ деконтаминација на земјиштето,  сообракајниците,  водата и објектите за 
водоснабудвање и останатите материјални добра,  ќе се врши на крај и тоа според 
посебни програми за деконтаминација и примена на стандардните оперативни 
постапки.  

Во оваа РХБ деконтаминација ќе учествуваат референтни фирми според 
склучени договори и единиците за РХБ заштита.  
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Б. 2. 3.  Логистичка поддршка 

 

 Логистичката поддршка ќе се обезбедува според планот за логистичка 
поддршка на учесниците,  а првенствено за следните содржини : 

 а) Средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник 
за своите екипи.  

 б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите екипи.  

 Доколку објектите за водоснабдување и изворите за вода во контаминираните 
населби и во населбите во близина на контаминираниот простор се контаминирани,  
снабдување на населението со вода за пиење ќе се врши со цистерни или со 
доставување на пакувана вода во шишиња. Ако условите дозволуваат ќе се врши и 
пречистување на контаминираната вода, што зависи од видот на контаминирачката 
материја. Вода за одржување на лична хигиена ќе се доставува со цистерни. Достава 
на вода со цистерни ќе вршат: ЈКП „Дервен“, територијалната противпожарна единица 
и дирекцијата за заштита и спасување. Прочистување на вода ќе врши општинската 
организација на Црвениот Крст. Пакувана вода во шишиња ќе доставуваат: Алфа 
Маркети,  Жито Маркети,  ТУШ маркет,  КАМ маркет и општинската организација на 
Црвениот Крст.   

 в)  Здравствено обезбедување на учесниците ќе вршат ЈЗУ Здравен дом Велес 
и ЈЗУ општа болница.  

 г) Обезбедување на местата на интервенциите и транспортот ќе врши МВР-
СВР Велес.  

 

 Б. 2. 4.  Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите за РХБ заштита ќе раководи и координира општинскиот штаб 
за заштита и спасување.  

 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување,  
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување.  

 Во остварувањето на раководењето,  штабовите ќе ги насочуваат и 
координираат активностите за самозаштита,  РХБ контролата,  РХБ заштитата и РХБ 
деконтаминацијата.  

 Командирите на единиците и екипите ќе раководат-командуваат со 
активностите кои се извршуваат на местото на непогодата.  

 

 Б. 2. 5.  У ч е с н и ц и  

 

 Во спроведувањето на РХБ заштитата  ќе учествуваат :  

• Градоначалникот на Општина Велес и неговите служби; 
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• Просторните сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
• Претседателот и советот на урбаните и месните заедници; 
• Трговски друштва потенцијални загадувачи : АД „Димко Митрев“,  АД „Благој 

Ѓорев“,  ДПТУ „Брако“,  Склад „Макпетрол“,  „Марија Трејд“ и други; 
• Министерството за одбрана-команда на гарнизон Велес; 
• Министерството за внатрешни работи-СВР Велес; 
• Дирекцијата за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и 

спасување-Велес, со републичките сили за заштита и спасување; 
• Дирекцијата за радијациона сигурност; 
• Управата за хидрометеоролошки работи; 
• Министерството за здравство-санитерен и здравствен инспекторат; 
• Министерството за образование-факултети и институти; 
• Министерството за финансии-царинска управа-Велес; 
• ЈЗУ Здравен Дом Велес; 
• ЈЗУ Општа Болница Велес; 
• ЦУК-РЦУК; 
• Алфа Маркети; 
• Жито Маркети; 
• ТУШ Маркет; 
• КАМ Маркет; 
• Општинската организација на Црвениот Крст 

 

 Учесниците во РХБ заштитата,  меѓусебно ќе ги усогласат активностите во 
своите планови.  

 

  

 Б. 3. Активности по завршувањето на несреќата (настанот) 

 

 По престанување на потребата за РХБ заштита, ангажираните интервентни 
екипи и единици се распуштаат и се враќаат на своите работни места.  

Санација на последиците и штетите кои се настанати од несрреќата со опасни 
материи  ќе се врши според посебни планови за санација и тоа: 

-деконтаминација на земјиштето; 

-деконтаминација на објектите за водоснабдување;и 

-уништување-складирање на опасниот отпад.  

За реализација на санацијата општината ќе склучи договори со правните лица 
во постапка предвидена за време на природни непогоди и други несреќи.  
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П р е г л е д  

на превентивните активности во спроведувањето на РХБ заштитата 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

РХ
Б

 з
аш

ти
та

 

Воспоставување на евиденција на загадувачите 
во општината.  
 

-одговорното 
лице; 

-ОШЗС; 

-СУСЕ; 

-Одговорните 
лица во ПС 
загадувачи  

-НДО  

31. 05.  

2016 

Преиспитување на  можностите (персоналните и 
материјалните капацитети) на трговските 
друштва,  за вклучување во РХБ заштитата.  

 

-одговорното 
лице; 

-ОШЗС; 

-кабинет на 
градоначалникот 

-Одговорните 
лица во ПС 
загадувачи  

-НДО 

31. 05.  

2016 

Доставување на барање до загадувачите во 
општината за применување на сите пропишани 
безбедносни мерки за заштита од опасни 
материи,  вклучително и изработка на 
надворешни планови за РХБ заштита и следење 
на реализацијата.  

-кабинет на 
градоначалникот 

-СПР 

-СУСЕ 

-ОШЗС 

-Одговорните 
лица во ПС 
загадувачи  

-НДО 

31. 05.  

2016 

Проценување на опасностите од несреќи со 
опасни материи, врз основа на новодобиените 
податоци за загадувачите.  

-ОШЗС 

-СУСЕ 

 

-НДО 

-ДЗС-ПОЗС 

31. 05.  

2016 

Во согласност со заклучните согледување од 
новото проценување, преработување-
ажурирање на планот за РХБ заштита на 
општината.  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-НДО 

-ДЗС-ПОЗС 

31. 08.  

2016 

Усогласување на планот за РХБ заштита,  со 
плановите за РХБ заштита на задолжените 
субјекти (загадувачите и надлежните државни 
органи).  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-НДО 

-ДЗС-ПОЗС 

-ПС 
загадувачи 

31. 08.  

2016 

Усогласување на активностите за спроведување 
на РХБ заштитата со соседните општини.  

-одговорното лице 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорните 
лица во 
соседните 
општини 

31. 12.  

2015 

Преиспитување на можноста за определување 
на локација за депонирање на опасни материи 
(опасен отпад).  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-СПР 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

 

31. 08.  

2016 

Определување и уредување на пристапни места 
во реките од општината, од каде ќе се црпи вода 
за деконтаминација.  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

31. 08.  

2016 
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-СУСЕ -ДЗС-ПОЗС 

Определување на места (локации) и објекти за 
деконтаминација на населението,  техничките 
средства и другите материјални добра,  
првенствено со користење на постојните сервиси 
за перење на возила.  

-одговорното лице  

-СУСЕ 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорни 
лица во ПС 

-ДЗС-ПОЗС; 

31. 05.  

2016 

Доставување на барање до задолжените 
субјекти за воспоставување постојан мониторинг 
на контаминантите на воздухот, водата и 
почвата и следење на реализацијата.  

-кабинет на 
градоначалникот 

-СПР 

-задолжените 
правни 
субјекти 

загадувачи 

31. 05.  

2016 

Следење на заканите и откривање на 
потенцијални РХБ опасности, од страна на 
мониторинг службите и техничките средства на 
ЗПС ( загадувачи, НДО и установи) 

-одговорното лице Задолжените 
ПС (загадува-
чи и НДО и 
установи) 

Посто-
јано 

Формирање на единица за РХБ заштита,  
пополнување со персонал и материјални 
средства,  во согласност со личниот и 
материјалниот состав.  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-СПР 

ДЗС-ПОЗС 31. 05.  

2016 

Утврдување на видот и количините на 
потребните материјални ресурси за РХБ заштита 
и начинот на нивно обезбедување со утврдени 
временски рокови.  
Во согласност со можностите на буџетот на 
општината,  ќе се грижи за обезбедување на 
материјалните ресурси.  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-СПР 

-СЗР 

Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

31. 05.  

2016 

Потоа 
секоја 
година 

Редовна проверка,  тековно одржување и 
сервисирање на обезбедените материјални 
ресурси.  

-СЗР 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-ТД со кои е 
склучен 
договор 

Секоја 
година 

Воспоставување на евиденција (преглед)  на 
учесниците во спроведувањето на РХБ 
заштитата  и редовно ажурирање на податоците 
за нив.  Препорачливо е еднаш годишно,  а 
обавезно пред очекувано загрозување.  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-СПР 

Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

31. 05.  

2016 

Едукација, обука, тренинг и увежбување на 
силите за заштита и спасување на општината.  

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

 

-ДЗС-ПОЗС 

 

Еднаш 
годишно 

Оганизирање на заеднички вежбовни активности 
со екипите на задолжените субјекти.  

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорните 
лица во ПС 

Еднаш 
годишно 

Оспособување на населението за РХБ заштита и 
редовно запознавање со постапките за заштита 
при несреќи со опасни материи.  

-кабинет на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорните 

Еднаш 
годишно 
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-одговорното лице 

-ОШЗС 

лица во ПС 

Склучување на договори со референтни правни 
субјекти и здруженија на граѓаните за 
извршување на одредени задачи во РХБ 
заштитата.  

-градоначалник 

-кабинет на 
градоначалникот 

-СПР 

-правни 
субјекти 

Еднаш 
годишно 

Редовно ќе ги ажурира податоците во планот за 
РХБ заштита.   
 

-одговорното лице 
–службите на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-Одговорните 
лица во ПС и 
-НДО 

Еднаш 
годишно 

     

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообракај и екологија 

СПР-Сектор за правни работи 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ПС-Правни субјекти 

НДО-Надлежни државни органи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

П р е г л е д 

на оперативните активности за РХБ заштитата  

 

МЗС Вид на активност Учесници 
Внатрешни Надворешни 

П р е д   н е с р е ќ а т а  (настанот) 

РХ
Б

 з
аш

ти
та

 

Разменување на податоци податоци за видот,  обемот 
и очекуваното време за настанување на несреќата и 
за подготвеноста на задолжените субјекти 
(загадувачите и надлежните државни органи) кои 
учествуваат во РХБ заштитата. Размената на 
податоците е условено од видот на очекуваната 
опасност, според која се контактираат задолжените 
субјекти во РХБ заштитата,  а првенствено со : 
-правниот субјект во кој се проценило дека може да 
настане несреќа со опасни материи; 
-подрачното одделение на дирекцијата за заштита и 
спасување  во Велес; 
-министерството за животна средина и просторни 
планирање-инспекторат за животна средина; 
-министерството за одбрана-команда на гарнизонот 
во Велес; 
-дирекцијата за радијациона сигурност; 
-регионалниот центар за управување со кризи во 
Велес; 
-управата за хидрометеоролошки работи.  

-градоначалник 
-одговорното лице 
-служби на 
градоначалникот 

-ПС во кои се 
проценило дека 
може да настане 
несреќа со ОМ 
-ДЗС-ПОЗС 
-МЖСПП-
инспекторат 
-МО-команда на 
гарнизон Велес 
-дирекција за 
радиациона 
сигурност 
-РЦУК Велес 
-УХМР 

Размена на податоци за можностите за несреќа со  
опасни материи, со другите-соседни општини.  

-градоначалник 
-служби на 
градоначалникот 

-градоначалниците 
во другите општини 

Барање до советот на Општина Велес за донесување 
одлука за зголемување на подготвеноста на сили за 
заштита и спасување во Општина Велес 

-градоначалник 
-совет на 
Општина Велес 

НДО 

Донесување на одлука за зголемување на 
подготвеноста на сили за заштита и спасување во 
Општина Велес 

Совет на Општина 
Велес 

НДО 

Постапување според документот за зголемување на 
подготвеноста.  
Донесување на наредба за  активирање-
мобилизирање на ОШЗС и единиците на општината 
кои учествуваат во РХБ заштитата.  

-градоначалник 
-службите на 
градоначалникот 

-НДО-(ДЗС-ПОЗС,  
МЖСПП, МО, ДРС,  
РЦУК, УХМР, МТВ,  
МЛС 

Известување на правние субјекти во реонот на 
очекуваната несреќа за одлуката за зголемување на 
подготвеноста и за потребата да ја следат состојбата 
и да преземаат мерки во согласност со плановите за 
заштита и спасување, односно да постапуваат според 
упатствата што ќе им ги даде општинскиот штаб за 
заштита и спасување,  во согласност со надлежните 
државни органи. Известувањето се врши телефонски 
и преку регионалниот центар за управување со кризи 

-градоначалник 
-службите на 
градоначалникот 
-ОШЗС 

-одговорните лица 
во ПС 
-РЦУК 
-локалните ТВ; 
-националните ТВ 
 
 

Известување на граѓаните-населението во реонот на 
очекуваната несреќа со опасни материи,  за 
опасностите кои се очекуваат и укажување да ја 
следат состојбата и да  преземаат мерки  со кои ќе се 
намалат ефектите на очекуваната опасност,  односно 
да постапуваат по упатствата кои ќе им ги даде 
општинскиот штаб за заштита и спасување.  
Известувањето ќе се врши преку претседателите на 
урбаните и месните заедници телефонски и преку 
регионалниот центар за управување со кризи. Во итни 
случаи ќе се користат и електронските медиуми 
(локалните и националните радио и телевизиски 
станици).  

-градоначалник 
-службите на 
градоначалникот 
-ОШЗС 

-Претседателите на 
УЗ и МЗ 
-РЦУК 
-локалните ТВ; 
-националните ТВ 
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Проверка на оспособеноста на учесниците во РХБ 
заштитата,   и  тоа: 
-подготвеноста на екипите и единиците во општината,  
кои извршуваат активностите во РХБ заштитата,  за 
извршување на утврдените-планираните задачи; 
-подготвеност на правните субјекти за извршување на 
договорените обврски, според склучените договори; 
-подготвеност на екипите и единиците на надлежните 
државни органи,  за учество во РХБ заштитата, а 
првенствено во РХБ контролата; и 
-подготвеност на населението за учество во РХБ 
заштита.  

-ОШЗС 
-служби на 
градоначалникот 

-одговорните лица 
во ПС 
-ТД со кои се 
склучени договори 
-претседателите на 
УЗ и МЗ 
-НДО 

Проверка на оспосбеноста на засолништата,  за 
заштита во услови на РХБ контаминација.  

-ОШЗС 
-СУСЕ 

-ДЗС-ПОЗС 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување,  се врши прераспределување на задачите 
на учесниците во РХБ заштитата 

-градоначалник 
-ОШЗС 

-одговорни лица во 
учесниците  

По оцена на општинскиот штаб за заштита и 
спасување,  градоначалникот на општината бара 
ангажирање на екипи и единици од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежните државни 
органи.  

-градоначалник 
-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 
-одговорни лица во 
надлежните 
државни органи 

Информирање на населението и вработените за 
состојбите, текот на активностите и  друго.  

-Кабинет на 
градоначалникот 
-ОШЗС 

-претседатели на 
УЗ и МЗ; 
-локалните ТВ; 
-националните ТВ; 
-ЦУК-РЦУК 

Раководење ОШЗС ПШЗС 
    
 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообракај и екологија 

СПР-Сектор за правни работи 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

УЗ и МЗ-Урбани и месни заедници 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

МВР-СВР Велес-Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за упрвување со кризи 

МВР-СВР Велес-Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ПС-Правни субјекти 

НДО-Надлежни државни органи 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за РХБ заштита 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За време на несреќата (настанот) 

РХ
Б 

за
ш

ти
та

  

Се анализираат добиените информации, а по 
сопствена оценка дел од нив се проверуваат.  

-Градоначалник 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

Се активираат-мобилизираат сите учесници во РХБ 
заштитата, доколку претходно не се мобилизирани 

На сите учесници им се наложува да почнат со 
спроведување на активностите за РХБ заштита. .  

-Градоначалник 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-СЗР 

Одговорните лица 
кај сите учесници во 
РХБ заштитата 

Се известуваат граѓаните од загрозеното и 
контаминираното подрачје, заради спроведување на 
лична и колективна РХБ заштита.  

Известувањето ќе се врши преку претседателите на 
урбаните заедници и месните заедници и РЦУК, а во 
итни случаи и преку средствата за јавно 
информирање.  

-ОШЗС 

-Одговорно лице 
во општината 

-претседатели на 
УЗ и МЗ 

-ЦУК-РЦУК 

-електронски 
медиуми:ТВ 
Здравкин, канал 21 
и локалните 
радиостаници 

-националните ТВ 

а-1) Следење на заканите и откривање на         
потенцијални РХБ опасности-од страна на  
задолжените субјекти (потенцијалните загадувачи и 
надлежните државни органи и установи).   

Следењето на заканите и откривањето на 
потенцијалните РХБ опасности за време траењето на 
несреќата со опасни материи,  ќе биде зајакнато во 
однос на редовниот мониторинг.  

Извештаите од мониторингот,  ќе се доставуваат  на 
општинскиот штаб за заштита и спасување.   

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-Одговорно лице 
во општината 

-задолжени субјекти 
(потенцијални 
загадувачи и 
надлежни државни 
органи и установи) 

 

а-2) РХБ набљудување на загрозениот и 
контаминираниот простор,  ќе вршат задолжените 
субјекти (потенцијалните загадувачи и надлежните 
државни органи и установи).  

Поставување-развивање на набљудувачки станици од 
страна на задолжените субјекти.  

Во РХБ набљудувањето ќе се вклучат и службите на 
градоначалникот, согласно своите персонални и 
материјални можности.  

Извештаите од РХБ набљудувањто,  ќе се 
доставуваат директно и на општинскиот штаб за 
заштита и спасување.  

-ОШЗС 

-СУСЕ 

задолжени субјекти 
(потенцијални 
загадувачи и 
надлежни државни 
органи и установи) 

 

а-3) РХБ извидување-утврдување на  присуството на 
РХБ контаминанти во воздухот, водата и почвата,  ќе 

-ОШЗС -екипите и 
единиците на 
задолжени субјекти 
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се врши според стандардните оперативни постки.   

Покрај утврдувањето на присуството на РХБ 
контаминанти (контаминираност на воздухот,  водата 
и почвата) во просторот,  со РХБ извидувањето ќе се 
врши и првична идентификација на РХБ 
контаминантите,  во зависност од можностите на 
средствата за детекција со кои располагаат.  

Примероци од контаминираните воздух,  вода и почва,  
ќе се испрќаат во лабораториите за РХБ анализи.  

-ЕЗС на ОВ 

-служби на 
градоначалникот 

(потенцијални 
загадувачи и 
надлежни државни 
органи и установи) 

 

а-4) Дозиметриска контрола на контаминираноста на 
луѓето, техничките средства и возилата,  животните и 
растенијата,  ќе се спроведува, според пропишаните 
стандардни оперативни постапки.  

Дозиметриската контрола на луѓето во радиолошки 
контаминирана средина,  ќе се врши и со читање на 
личните и командните дозиметри.  

Евиденција од извршената дозиметриска контрола ќе 
се врши на пропишаните обрасци од директрот на 
дирекцијата за заштита и спасување, а ќе ја водат 
командирите на екипите и единиците.  

-ОШЗС 

-ЕЗС на ОВ 

-служби на 
градоначалникот 

-екипите и 
единиците на 
задолжени субјекти 
(потенцијални 
загадувачи и 
надлежни државни 
органи и установи) 

 

а-5) Лабораториски работи 

-земање и испраќање на примероци на контаминиран 
супстрат од воздух, вода и почва и други материјали,  
во РХБ лаборатории.  

-вршење на лабораторски РХБ анализи заради 
утврдување на видот и концентрацијата на опасната 
материја со која е контаминиран просторот. РХБ 
анализите ќе се вршат според пропишаните 
стандардни процедури.  

Извештаите од лаборатосиските анализи,  ќе се 
доставуваат директно и на општинскиот штаб за 
заштита и спасување.  

-ОШЗС 

-ЕЗС на ОВ 

-служби на 
градоначалникот 

-екипите и 
единиците на 
задолжени субјекти 
(потенцијални 
загадувачи и 
надлежни државни 
органи и установи) 

-референтни 
лаборатории 
приложени во 
список 

а-6) Контролно заштитни активности-ќе се 
спроведуваат според пропишаните стандардни 
постапки и техничките средства со кои располагаат 
единиците за заштита и спасување.  

-ОШЗС 

-ЕЗС на ОВ 

-служби на 
градоначалникот 

-екипите и 
единиците на 
задолжени субјекти 
(ПЗ и НДО и У) 

б-1) Лична РХБ заштита-ќе се спроведува во 
домовите, на работните места и во надворешната 
средина, со употреба на лични заштитни средства.  

ОШЗС преку претседателите на урбаните и месните 
заедници и преку РЦУК и електронските медиуми,  ќе 
ги упатува граѓаните какви заштитни средства да 
употребуваат и како да ги користат.  

Во отсуство на лични заштитни средства (личен 
комплет за заштита),  според упатството на 
општинскиот штаб за заштита и спасување,  ќе се 
користат прирачни заштитни средства.  

-ОШЗС 

-вработените во 
општината 

-граѓаните  

-претседатели на УЗ 
и МЗ 

-РЦУК 

-електронски 
медиуми:ТВ 
Здравкин, канал 21 
и локалните 
радиостаници 

-националните ТВ 

б-2) Колективна РХБ заштита - ќе се спроведува во 
домовите,  на работните места и во засолништата,  

-ОШЗС 

-вработените во 

граѓаните  

-претседатели на УЗ 
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според упатства на ОШЗС.  

Просториите во кои ќе се спроведува колективната 
РХБ заштита, мора да се херметизирани. Во 
спротивно,  тие ќе се херметизираат со поставување 
на прирачни средства.  

Колективната заштита на луѓето во засолништата ќе 
се спроведува според планот за засолнување.  

Личната и колективната заштита на животните,  ќе се 
дпроведува во просториите во кои тие се чуваат, а ќе 
ја спроведуваат сопствениците на животните.  

општината и МЗ 

-РЦУК 

-електронски 
медиуми:ТВ 
Здравкин, канал 21 
и локалните 
радиостаници 

-националните ТВ 

в) Извлекување-спасување на контаминираните (луѓе, 
материјалните добра,  животни и растенија) од 
контаминираниот простор ќе се врши според пропи-
шаните стандардни оперативни постапки.  

По извлекувањето од контаминираниот простор,  на 
луѓето им се укажува прва медициснка помош, според 
планот за прва медицинска помош,  а потоа се 
упатуваат-транспортираат во реоните за 
деконтаминација.  

Приоритет во извлекување од контаминираниот 
простор,  имаат луѓето,  па потоа животните и 
материјалните добра.  

По завршеното извлекување на контаминираните 
луѓе,  се пристапува кон извлекување на животните и 
материјалните добра. На извлечените животни им се 
укажува ветеринарна помош,  според планот за 
заштита на животни и производи од животинско 
потекло. Извлечените животни и материјални добра,  
се упатуваат во реоните за деконтаминација.  

Растенијата,  плодовите од растенијата и растителни-
те производи,  доколку има потреба,  ќе се 
извлекуваат од контаминираниот простор и со нив ќе 
се постапува според планот за заштита на растенијата 
и растителните производи,  

-ОШЗС 

-ЕЗС на ОВ 

-служби на 
градоначалникот 

-вработените во 
општината 

-екипи и единици за 
извидување и РХБ 
заштита на 
задолжените 
субјекти 

-екипи и единици за 
заштита и 
спасување на 
задолжените 
субјекти 

-единици на ДЗС 

г-1) РХБ деконтаминација на луѓето-ќе се спроведува 
во реоните за деконтаминација,  во кои се 
поставуваат станици за деконтаминација.  

Реоните за деконтаминација се определуват-
развиваат надвор од контаминираниот простор,  во 
најблиската уредена или можна локација.  

За РХБ деконтаминација на луѓето ќе се користат и 
пералните за возила.  

РХБ деконтаминацијата ќе се спроведува според 
пропишаните стандардни постапки.  

Паралелно со извршување на РХБ деконтаминација-
та,  ќе се спроведваат активности за заштита и спасу-
вање на луѓето (а првенствено прва медицинска по-
мош и згрижување) и тоа според соодветните 
планови.  

-ОШЗС 

-ЕЗС на ОВ 

-служби на 
градоначалникот 

-вработените во 
општината 

-екипи и единици за  
РХБ заштита на 
задолжените 
субјекти 

-единици на ДЗС 

-екипи и единици за 
заштита и 
спасување на 
задолжените 
субјекти 

-екипи и единици за 
прва медицинска 
помош 

 

г-2) РХБ деконтаминација на техничките средства и 
возилата,  ќесе спроведува во реоните за деконтами-
нација,  кои ќе се определуваат-развиваат надвор од 

-ОШЗС -екипи и единици за  
РХБ заштита на ЗС 
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контаминираниот простор, во најблиската поволна 
локација.  

РХБ деконтаминацијата на техничките средства и 
возила,  ќе се спроведува според пропишаните 
стандардни оперативнипостапки.  

-ЕЗС на ОВ 

-служби на 
градоначалникот 

-вработените во 
општината 

-единици на ДЗС 

-единици за заштита 
и спасување на ЗС 

-персоналот на 
пералните за возила 

г-3) РХБ деконтаминација на животните и продуктите 
од животинско потекло,  ќе се спроведува во реоните 
за деконтаминација во непосредна близина на прос-
ториите во кои се чуваат и тоа вон контаминираниот 
простор. Станиците за деконтаминација ќе се 
поставуваат на најповолната локација во реонот за 
деконтаминација.  

При спроведување на РХБ деконтаминацијата на 
животните и продуктите од животинско потекло,  ќе се 
постапува според пропишаните стандардни постапки 
за РХБ деконтаминација.  

Паралелно со извршување на РХБ деконтаминаци-
јата,  ќе се спроведваат активности за заштита и 
спасување на животните и продуктите од животинско 
потекло, според соодветниот план.  

-ОШЗС 

-ЕЗС на ОВ 

 

-екипи и единици за  
РХБ заштита  и  за 
заштита на животни 
на ЗС 

-единици на ДЗС 

-единици за заштита 
и спасување на ЗС 

-персоналот на 
сопствениците на 
животните 

г-4) РХБ деконтаминација на растенијата и продуктите 
од растително потекло,  ќе се спроведува во реоните 
за деконтаминација во непосредна близина на прос-
ториите во кои се чуваат и тоа вон контаминираниот 
простор. Станиците за деконтаминација ќе се 
поставуваат на најповолната локација во реонот за 
деконтаминација.  

При спроведување на РХБ деконтаминацијата на на 
растенијата и продуктите од растително потекло,  ќе 
се спроведува според пропишаните стандардни 
постапки за РХБ деконтаминација.  

Паралелно со извршување на РХБ деконтаминаци-
јата,  ќе се спроведваат активности за заштита и 
спасување на растенијата и растителните производи,  
според соодветниот план 

-ОШЗС 

-ЕЗС на ОВ 

 

-екипи и единици за  
РХБ заштита  и  за 
заштита на 
растенијата на ЗС 

-единици на ДЗС 

-единици за заштита 
и спасување на ЗС 

-персоналот на 
сопствениците на 
растенијата и 
растителните 
производи 

г-5) РХБ деконтаминација на останатите материјални 
добра(земјиштето, сообракајниците, водата и 
објектите за водоснабудвање и останатите 
материјални добра),  ќе се врши на крај и тоа според 
посебни програми за деконтаминација и примена на 
стандардните оперативни постапки.  

-ОШЗС 

-СУСЕ 

 

-референтни фирми 
според склучени 
договори 

-екипи и единици за  
РХБ заштита  и  за 
заштита на ЗС 

Б. 2. 3.  Логистичка поддршка-ќе се обезбедува според 
планот за логистичка поддршка на учесниците,  а 
првенствено за следните содржини : 

а) Средства за извршување на задачите на 
интервентните екипи-секој учесник за своите екипи.  

б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите 
екипи. Доколку објектите за водоснабдување и извори-
те за вода во контаминираните населби и населбите 
во близина на контаминираниот простор се контами-
нирани,  снабдување на населението со вода за 
пиење ќе се врши со цистерни или со доставување на 

-ОШЗС 

-СЗР 

-служби на 
грдоначалникот 

-секој учесник за 
своите екипи 

-ЈКП Дервен 

-ТППЕ 

-единици на ДЗС и 
другите НДО 

-ООЦК Велес 

-Алфа Маркети,  
Жито Маркети, ТУШ 
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паку-вана вода во шишиња. Ако условите 
дозволуваат,  ќе се врши и пречистување на 
контаминираната вода, што зависи од видот на 
контаминирачката материја. Вода за одржување на 
лична хигиена ќе се доставува со цистерни.    

в)  Здравствено обезбедување на учесниците ќе 
обезбедуваат здравствените установи од општината.  

в) Обезбедување на местата на интервенциите и 
транспортот ќе врши МВР-УВР Велес.  

маркет, КАМ маркет 

-ЈЗУ здравен дом 

-ЈЗУ општа болница 

ПЗУ 

-МВР-СВР 

Б. 2. 4.  Раководење 

Со активностите за РХБ заштита ќе раководи и 
координира општинскиот штаб за заштита и 
спасување.  

При ангажирањето на републичките сили за заштита и 
спасување,  раководењето и координацијата ќе ги 
врши подрачниот штаб за заштита и спасување на 
дирекцијата за заштита и спасување.  

Во остварувањето на раководењето, штабовите ќе ги 
насочуваат и координираат активностите за 
самозаштита,  РХБ контролата,  РХБ заштитата и РХБ 
деконтаминацијата.  

Командирите на единиците и екипите ќе раководат-
командуваат со активностите кои се извршуваат на 
местото на непогодата.  

-ОШЗС 

-командирите на 
единиците 

-Подрачен штаб за 
заштита и 
спасување 

-командирите на 
единиците на 
задолжените 
субјекти 

Известување на другите општини, за можностите за 
ширење на контаминацијаво во нивните територии и 
воспоставување на постојани врски заради 
координација на активностите.  

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-другите општини 

-МЛС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

Барање за дополнителна помош, од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежни државни 
органи, како и меѓународна помош.  

-градоначалник 

ОШЗС 

-ДЗС 

-МНР 

-НДО 

Прифаќање и дистрибуција на добиената помош по 
населбите каде е сместено евакуираното население.  

Распределба на добиената помош на загрозеното и 
настраданото население.  

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-СЗР 

-Претседателите на 
УЗ и МЗ и членовите 
на советите 

-ДЗС-ПОЗС 

-ООЦК Велес 

Информирање за состојбите, текот на активностите и  
друго.  

-Кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-претседатели на УЗ 
и МЗ; 

-локалните ТВ; 

-националните ТВ; 

-ЦУК-РЦУК 
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Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување   

ЕЗС на ОВ -Единици за заштита и спасување на Општина Велес 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообракај и екологија 

СПР-Сектор за правни работи 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

ЈКП-Јавно комунално претпријатие Дервен 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 

УЗ и МЗ-Урбани заедници и месни заедници 

ДЗС-ПОЗС- Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување 

НДО-Надлежни државни органи 

ПС-Правни субјекти 

ООЦК-општинска организација на Црвениот Крст Велес 

ЈЗУ-Јавна здрвствена установа 

ПЗУ-Приватна здрвствена установа 

ПЗ и НДО и У-Потенцијални загадувачи и надлежни државни органи и установи 

МВР-СВР Велес-Министерство за внатрешни работи-Сектор за внатрешни работи Велес 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-Регионален центар за упрвување со кризи 

МВР-СВР Велес-Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

МНР-Министерство за надворешни работи 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за РХБ заштита 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

П о с л е    н е с р е ќ а т а   (н а с т а н о т) 

РХ
Б 

за
ш

ти
та

  

По престанување на потребата за РХБ заштита,  
силите за заштита и спасување и екипите и единиците 
на останатите учесници,  се распуштаат, со што 
престанува нивната обврска од мобилизацијата и се 
враќаат во своите домиви и на своите работни места.  

-ОШЗС 

-командирите на 
единиците 

-СЗР 

-Командирите на 
единиците и екипите 
кои учествувале во 
РХБ заштитата 

-ДЗС-ПОЗС 

Регулирање на финансиските обврски за 
ангажирањето на учесниците во РХБ заштитата 

-СЗР 

-СПР 

-ДЗС-ПОЗС 

-надлежните 
државни органи 

Се врши проценка на штетите настанати од несреќата 
со опасни материи.  

-СУСЕ 

-општинска 
комисија за 
процена на штети 

-МТВ 

-државна комисија 
за процена на штети 

Санација на последиците и штетите кои се настанати 
од несрреќата со опасни материи,  ќе се врши според 
посебни планови (проекти) за санација и тоа: 

-деконтаминација на земјиштето; 

-деконтаминација на објектите за водоснабдување; 

-уништување-складирање на опасниот отпад.  

Служби на 
градоначалникот 

Правни лица според 
склучени договори 

За реализација на санацијата општината ќе склучи 
договори со правните лица во постапка предвидена за 
врема на природни непогоди и други несреќи.  

 

Служби на 
градоначалникот 

Правни лица според 
склучени договори 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување    

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-Подрачно одделение за заштита и спасување Велес 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообракај и екологија 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

СПР-Сектор за правни работи 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 
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Преглед 

на одговорните служби и лица  

 
Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ТППЕ Велес 193   

Брза помош 194   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев   

Преседател на советот    

Одговорно лице    

Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

Началник    

Заменик    

Одговорно лице    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов   

    

ЈЗУ Здравен Дом Велес 

Директор    

Началник на брза помош    

ЈЗУ Општа болница 

Директор    
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Заменик    

Одговорно лице    

Дирекција за радијациона сигурност 

Одговорно лице    

Заменик    

Управа за хидрометероолошки работи 

Рaководител    

Одговорно лице    

Други учесници 

Министерство за образование    

Министерство за здравство-
санитарен инспекторат 

   

Министерство за одбрана-
команда на гарнизон Велес 

   

Министерство за финансии-
царинска управа-Велес 

   

Алфа Маркети    

Жито Маркети    

ТУШ маркет    

КАМ маркет    

АД Димко Митрев    

АД Благој Ѓорев    

ДПТУ Брако    

Склад Макпетрол    

Марија Трејд     

Општинска организаација на 
Црвениот Крст Велес 

   

 

Совет на Општина Велес  
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Прилози : 

-Прилог-1Преглед на правните субјекти во ОВ кои складираат или користат опасни  

 материи 

-Прилог-2 Преглед на биохемиски лаборатории во ОВ 

-Прилог-3 Преглед на републичката единица за извидување на ДЗС 

-Прилог-4 Преглед на републичката единица за РХБ заштита на ДЗС 

-Прилог-5 Преглед на тимот за брз одговор за хемиски несре
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Прилог-1 

П р е г л е д 

на субјектите во Општина Велес кои користат и складираат опасни материи 

Состојба, Мај 205 година 

Реден 
број Субјект Адреса 

Опасни материи Вид на 
загадувањ

е 

Лице за контакт Забе-
лешка вид количина Име и презиме телефон 

1.  

ДПТ „Димко 
Митрев“ 

Димко Најдов 94 Перхлоретилен 
Сулфурна 
киселина 
Мравја киселина 
Би-кл 
Би-полир 

65 тона 
7 тона 

 
30 тона 
20 тона 
22 тона 

отрови 

Ордевски Петре 045-232-144  

2.  

АД „Благој Ѓорев“ Алексо 
Демниевски 18 

Н-хексан 
Фосфорна 
киселина 
Сулфурна 
киселина 
Нафта 

60 тона 
6 тона 

 
2 тона 

 
20 тона 

отрови 

   

3.  ДПТУ „Брако“ Раштански пат бб Течен цинк 
 

70 тона  Менче 043-212-560  

4.  Склад 
„Макпетрол“ 

Населба 
Превалец 

Нафта и нафтени 
деривати 

40 тона запалливи Светлана Трајкова 043-232-307  

5.  „Марија Трејд“ Индустриск зона Нафта и нафтени 
деривати 

 запалливи Славче 043-233-604  

         
 

Ажурирал:_____________________________ 

Прилог - 2 
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 Преглед 
 на биохемиски лаборатории ( за РХБ заштита) во амбуланти во Велес 

состојба : мај 2015 година 

Ред.  
бр.  

Назив на 
субјектот со РХБ 

лабораторија 

Вид на 
лабораторија Кадровска пополнетост Опрема телефон забелешка 

1.  ЈЗО Болница 

 

Биолошка  1 Др.   по 
биохемија 

2 сестри  

 

 

 

 

Лична опрема за 
употреба со 

прибор и 
средства за 

работа 

043/233322  

2.  ЈЗО Болница Хемиска  1 Др.   по 
биохемија 

2 сестри 043/233322  

3.  ЈЗО Поликлиника 
Здравен дом 

Био-хемиска 1 Др.   по 
биохемија 

2 сестри 043/231322  

4.  ЈЗО Здравен дом 
нова населба  

 

Биохемиска 

1 Др.   по 
биохемија  

 

2 сестри 

  

5.  ПЗО Виталино Биохемиска 1 Др.    по 
биохемија  

1 сестра   

6.  ПЗУ Др. Панче 
Арсов 

Биохемиска  1 Др.   по 
биохемија 

1 сестра 043/234235  

7.  ПЗУ Хипократ - 
МБ 

Биохемиска  1 Др.   по 
биохемија 

1 сестра   

8.  ПЗУ Др. Милчо 
Трајков 

Биохемиска  1 Др.   по 
биохемија 

1 сестра  043/ 230094 
лок. 30 

 

Ажурирал : ______________________________ 
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Преглед 3 

П Р Е Г Л Е Д 

на републичката единица за извидување на терен  

во ПОЗС Велес 

 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред.  
број ПОЗС Вид на единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето Опременост % 
Лична опрема МТС и опрема 

1 Велес вод 20 18 

60% 
( задолжени со 

стара униформа)  

60% 
( на дел од 

опремата - МТС 
им е изминат 

рокот на употреба 
) 

 

Ажурирал:______________________________ 
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Прилог-4 

 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

на републичката единица за РХБ деконтаминација 

во ПОЗС Велес 

 

 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред.  
број ПОЗС Вид на единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична опрема МТС и опрема 

1 Велес вод 26 16 

60% 
( задолжени со 

стара униформа)  

60% 
( на дел од 

опремата - МТС 
им е изминат 

рокот на употреба 
) 

 

Ажурирал:______________________________ 
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Прилог-5 

 

 

 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на тимот за брз одговор за хемиски несреќи   

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред.  
број ПОЗС Вид на единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето Опременост % 
Лична опрема МТС и опрема 

1 Велес Тим за брз 
одговор 8 8 

60% 
( задолжени со 

стара униформа)  

60% 
( на дел од 

опремата - МТС 
им е изминат 

рокот на употреба 
) 

Ажурирал:______________________________ 
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III. 5  П  Л  А  Н 

за заштита и спасување од урнатини во Општина Велес 

 

Извод од процената : 

 

Можностите за оштетување и уривање на објектите во општината се претежно 
од природни непогоди (земјотреси,  свлечишта,  одрони,  поплави и др. ) и други 
несреќи (пожари проследени со експлозии и други технолошки несреќи) и воени 
дејства.  

Најголем број на оштетени и урнати објекти се очекува да има од земјотреси и 
воени дејства,  додека од пожари проследени со експлозии и други технолошки 
несреќи и поплави оштетените и урнати објекти претежно се очекува да се јават како 
поединечни случаи или врзани во низа,  во зависнот од густината на изграденоста на 
реонот на настанување на урнатините.  

 

 а) Загрозеност од земјотреси 

 

Територијата на Општина Велес се наоѓа во средниот дел на Република 
Македонија и во геолошки поглед припаѓа на Вардарската зона,  која е приклештена  
меѓу Родопскиот масив на исток и Пелагонидите како продолжение на Динаридите на 
запад и се протега од Солунското поле,  на југ до Република Србија на север.  
Вардарската зона е изградена од палеозојски и мезозојски карпи и еоценски,  
плиоценски и алувијални седименти.   

Прилог-геолошки карта и инжињериско геолошка карта на општината 

 На територијата на Општина Велес се издвоени терени со неколку степени на 
сеизмичност и тоа почнувајки од  (6°-8°) по Mercali-Cancani-Sieberg (MCS) скалата.  
Поголемиот дел од општината се наоѓа во зоната од 6°-7° по (MCS) скалата,  
вклучувајки го и градот,  додека сосема мал дел се наоѓа во зоната од 8° (сверниот 
дел со селата Крушје и Џидимирци). Спрема податоците кои постојат најстабилни 
делови од територијата на општината Велес со максимален степен на сеизмичност од 
6° по (MCS) скалата , се западниот и јужниот дел од општината (селата Кочилари,  
Згрополци и Куридере). Одејки на север и југоисток степенот на максималната 
сеизмичност се зголемува на 7° по (MCS) скалата.  

Ако се погледне сеизмолошката карта на Македонија,  може да се видат во 
целост простирањето на полињата со максимален степен на сеизмичност. Скоро во 
сите случаи највисокиот степен на сеизмичност е во котлините како што се  Скопската,  
Кочанската,  Делчевската,  Тиквешкото поле,  Полог,  Охридската и Преспанската 
котлина со езерата.  Сето ова наведува дека котлините се сеизмички нестабилни 
терени,  што е поврзано со нивниот настанок.  

 Причина на една умерена стабилност на територијата на Општина Велес, е во 
тоа што таа е доволно оддалечена од  трусните подрачја во Македонија,  така што 
влијанието на јачината на трустовите е послаба.  



 2 

 Прилог:сеизмолошка карта на Македонија и на општината 

 

На територијата на општината се застапени три типа на градби и тоа:  

Тип А : Објекти од кршен камен од непечени тули и набиена земја со дрвена 
конструкција кои се застапени околу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19% 

Тип Б : Згради изградени од блок цигла со бетонска конструкција кои се 
застапени околу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15% 

Тип В : Армирано бетонски градежни објекти  и објекти со метална конструкција 
кои се застапени околу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66% 

Од вкупниот број на објекти во општината околу 60% се сеизмички градени.  

 При интензитет од 1°- 4° степени по (МСЅ) градбите ќе бидат без оштетување.  

 При интензитет на земјотрес од 11°-12° степени по (МСЅ), сите градби се 
очекува да се срушат.  

 

Ефектите на земјотресот од различен интензитет врз луѓето, објектите и 
природата  при различен степен на земјотрес е различен,  а ќе ги прикажеме според   
степените по (МСЅ).   

 

Степен 
(МСЅ) 

Карактер на 
земјотресот 

Опис на ефектите: 
а) врз луѓето     б) на објектите     в) на природата 

1° незабележлив а Интензитетот на вибрациите е под границата на чувствителноста на луѓето. 
Вибрациите ги забележуваат само сеизмографите.  

2° многу слаб а Вибрациите ги чувствуваат само одделни кои мируваат во зградите, а 
особено на горните катови.  

3° слаб а 

Земјотресот го чувствува помал број на луѓе во зградите, а надвор само 
под поволни услови.  Вибрациите се слични на оние од поминување на 
тежок камион.  
Внимателните луѓе забележуваат лесно нишање на висечки предмети,  
нешто посилно на повисоките катови.  

4° посилен а 

Земјотресот го чувствуват многу луѓе во зградите, а надвор помалку.  
Некаде луѓето се разбудуваат, но никој не е уплашен.  Вибрациите се 
слични на оние од поминување на тежок камион.  
Прозорците и вратите тропаат, подовите и ѕидовите крцкаат. Се 
забележува тресење на покуќнината. висечките предмети малку се 
занишуваат. Во моторните возила кои не се движат потресот е забележлив.  

5° разбудувачки 
а 

Земјотресот го чувствуват сите луѓе во зградите и многумина надвор.  
Многу луѓе што спијат се разбудуваат. Мал број бегаат од куќите.  
Животните се вознемируваат.  Зградите целосно затрепериваат.  Некои 
часовници со нишало застануваат, а нестабилни предмети може да се 
поместат или преврат. Незатворените врати и прозори зе отвораат и 
затвораат.  Од отворените садови полни со течности, малку плиснуваат.  
Вибрациите се слични на оние од паѓање на тешки предмети во зградата.  

б Кај некои згради од типот А, можни се оштетувања од прв степен 
в Понекогаш се менува издашноста на изворите.  

6° заплашувачки а 

Земјотресот го чувствуват сите луѓе во зградите и надвор.  Многу луѓе што 
спијат се разбудуваат. Мал број бегаат од куќите. од зградите се 
исплашени и бегаат надвор.  Домашните животни бегаат од шталите. Во 
многу случаи садовите или други стаклени предмети се кршат, книгите 
пагаат,  нестабилните предмети се превртуваат.  Можно е поместување на 
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тежок мебел. Можно е ѕвонење на цркените ѕвона.  Можни се повреди кај 
луѓето.  

б На одделни згради од тиопот Б и на многу од типот А се јавуваат оштету-
вања од прв степен, а на некои од типот А о и од втор степен.  

в 

На влажни почви во некои случаи можно е да се јават се пукнатини со 
ширина од 1 см, а во планините-брдата можни се одрони.  Ретко се 
забележуваат промени во издашноста на изворите  и на нивото на водата 
во бунарите.  

7° оштетувачки 

а 

Поголем број на луѓе се уплашени и бегаат надвор од зградите.  Многумина 
со мака се задржуваат на нозе.  Вибрациите се забележуваат и во 
автомобили кои се движат.  Големите ѕвона ѕвонат.  Можни се повреди од 
различен тип кај луѓето,  па дури и усмртување.  
 

б 

На многу објекти од типот В има оштетувања од прв степен,  а на многу 
објектите од типот Б од втор степен и на  многу објекти од типот А  од трет 
степен, а на некои и од четврти степен.  Во одделни случаи на стрмните 
терени се јавуваат одрони врз патиштата.  Се јавуваат пукнатини на 
патиштата,  оштетувања на споевите на цевководи,  пукнатини во камени  и 
ѕидови.  
 

в 

На водените површини се јавуваат бранови и водата се заматува.  Се 
менува нивото на водата во бунарите и издашноста на изворите.  Во некои 
случаи се јавуваат нови или пресушуваат постојните извори.  Во одделни 
случаи се јавуваат одрони на песковити или чакалести речни брегови.  
 

8° делумно 
разурнувачки 

а 

Страв и паника кај населението.  Возачите се вознемирени.  Понекаде се 
кршат гранки од дрвја. Тежок мебел се поместува и понекогаш се 
превртува.  Дел од висечките светилки се оштетува.   нИма повредени и 
загинати.  

б 

На многу објекти од типот В има оштетувања од втор степен, а на одделни 
и од трет степен. На многу објектити од типот Б има оштетувања од трет 
степен, а на одделни и од четврти степен и на многу згради од типот А има 
оштетувања од четврти степен, а на некои и од петти степен. Во одделни 
случаи се јавуваат прекини на цевководите. Разни споменици и сттуи се 
поместуваат, а надгробните споменици се превртуваат. Камените огради се 
рушат.  

в 

Мали лизгања на стрмни падини на увалите и насипите на патиштата.  
Пукнатитните во почвата достигнуваат до неколку сантиметри. Се јавуваат 
нови водоеми. Понекогаш пресушените извори проработуваат, а постојните 
пресушуваат. Во многу случаи се менува издашноста на изворите и нивото 
на водата во бунарите.  

9° разурнувачки 

а Општа паника. Поголеми оштетувања на мебелот. Животните се растрчани 
и викаат. Има значителен број на повредени и загинати.  

б 

На многу објекти од типот В оштетувањата се од трети степен, а на некои 
од четврти степен.   
На многу објекти од типот Б оштетувањата се од четврти степен, а на некои 
од петти степен.   
На многу објекти од типот А оштетувањата се од петти степен.  
Споменици и столбови се превртуваат. Значителни оштетувања на 
вештачки водоеми. Прекини на делови од цевководите. Во одделни случаи 
се јавува кривење на железничките шини и оштетување на делови на 
патиштата.  

в 

На водоплавни терени често сезабележуваат наноси од песок и кал.  
Пукнатините во почвата достигнуваат ширина до 10 см, на падините и 
речните брегови над 10 см, а покрај тоа се јавуваат многу тенки пукнатини 
во почвата. Уривање на карпи, свлечишта и одрони на почвата. На 
површината на водата се јавуваат поголеми бранови.  

10° уништувачки 

б 

На многу објекти од типот В оштетувањата се од четврти степен, а на некои 
од петти степен.  На многу објекти од типот Б и на мнозинството од типот А 
оштетувањата се од петти степен. Се јавуваат опасни оштетувања на 
браните и насипите, како и сериозни оштетувања на мостовите и лесно 
кривење на железничките шини. Прекини и кинење на подземните 
цевководи. На коловозите се јавуваат окаменети бранови.  

в 
Се јавуваат пукнатини на почвата широки неколку десетици сантиметри, а 
во некои случаи и до 1 метар. Паралелно со речните корита се јавуваат 
широки пукнатини. Има осипување на растрената земја низ стрмните 
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падини. Можни се големи свлечишта на речните брегови. Во крајбрежните 
зони можни се поместувања на песокливите и глинестите маси. Плискање 
на вода од канали, езера и реки. Се создаваат нови езера.  

11° Опустувачки 

б 
Сериозни оштетувања дури и на добро градени згради, мостови, брани и 
железнички пруги. Автопатиштата стануваат неупотребливи. Уништување 
на подземни цевководи.  

в 
Се јавуваат значителни деформации на тлото во вид на широки пукнатини,  
превртување и вертикално и хоризонтално поместување на почвата. Во 
планините има многубројни рушења на карпи,  

12° катастрофален 
б Практично силни оштетувања и рушења на сите надземни и подземни 

објекти.  

в Значителни деформации на тлото во вид на широки пукнатини,  
превртување и вертикално и хоризонтално поместување на почвата.  

 

 Имајќи ги предвид геолошкиот состав на земјата и сеизмичката активност  во 
анализираниот илјада (1000) годишен период наназад,  на  територијата на општината 
максимален очекуван потрес е од 8° по (MCS) скалата и тоа на сосема мал дел од 
општината.  

Следствено на тоа на многу објекти од типот В се очекува да има оштетувања 
од прв степен. Голем број од објектите од типот Б од се очекува да имаат оштетувања 
од втор степен. Повеќето од објектите од типот А  се очекува да имаат оштетувања од 
трет степен, а на некои и од четврти степен.  

Можни се повреди од различен тип кај луѓето, па дури и усмртување (загинати).   

Во стариот дел од градот и периферните делови на урбаните заедници 9-ти 
Ноември, Алексо Демниевски, Керамидна и Тунел,  можно е создавање на тесни грла 
на сообракајниците и создавање на зона на тотални урнатини.  

Доколку се случат сеизмички потреси од 8° по (MCS) скалата и поголеми  (9°, 
10°, 11° и 12°), општината нема да може сама да се справи со последиците и веднаш 
треба да се бара помош од дирекцијата за заштита и спасување и другите надлежни 
државни органи.  

Оптимален степен на отпорност на објектите во општината од уривање 
предизвикано од сеизмички потреси е 9° по (MCS) скалата.  

 

б) Загрозеност од свлечишта 

Од свлечиште најзагрозена е урбаната заедница „Трајче Панов“ и тоа месноста 
„Рамина“, во која се загрозени десетина станбени објекти. Активнста на свлечиштето е 
предвидлива, па затоа можно е да се очекува оштетување и уривање на објектите, но 
не и значајни повреди кај луѓето и загинати лица.   
 

в) Загрозеност поплави  

Најзагрозени објекти (станбени и други згради) од поплави се во урбаните 
заедници „Трајко Капчев“,  „Богдан Каракостев,  „Димче Мирчев“ и „Превалец“,  а 
незначителни во „Родна Ивева“,  „Шорка“ и с.Кочилари.  

 
г) Загрозеност од пожари пропратени со  

    експлозии и други технолошки несреќи 
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Катастрофални урбани пожари се можни во градот и тоа во стариот дел,  во кој 
се претежно индивидуални станбени згради, слепени една до друга, а достапноста на 
противпожарни возила е невозможна. Овие пожари се можни и во колективни 
станбени згради.      

Пожари проследени со експлозии се можни во повеќето индустриски објекти во 
општината и тоа претежно поединечни при што се очекува да има значителни 
оштетување,  па дури и уривање на објекти и повредени и загинати лица.  

 

д) Загрозеност од  воени дејства 

 

Заогрозеноста на објектите и луѓето од воените дејства,  е обработена во 
процената за воените дејства на територијата на Република Македонија.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД УРНАТИНИ 

 

Организацијата на заштитата и спасувањето од урнатини ги опфаќа следните 
мерки и активности: 

-  извидување на урнатината; 

-  пронаоѓање на затрупаните;  

-  осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на  

   објектот,  заради спречување на дополнително уривање; 

-  преземање на мерки од дополнителни опасности (поплави, пожари,   

   контаминации и сл. ; 

-  извлекување на затрупаните (повредени и лешови); 

-  давање на прва медицинска помош; 

-  извлекување на метаријалните добра; 

-  расчистување на урнатините и друго.  

 

Со организацијата на заштитата и спасувањето од урнатини,  ќе се опфатат 
активностите и мерките од превентивен карактер (превентивно дејствување) и 
оперативен карактер (оперативно дејствување).  

Заштитата и спасувањето од урнатини,  ќе се спроведува според постојните 
законски прописи и овој план,  а во него ке учествуваат службите на градоначалникот 
и просторните сили на општината,  месните заедници,  ЈКП „Дервен“,  трговските 
друштва,  здруженијата на граѓаните и надлежните државни органи и институции.  

Надлежните државни органи : министерството за транспорт и врски,  
министерството за здравство-санитарен и здравствен инспекторат,  ЈЗУ за Јавно 
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здравство,  министерството за внатрешни работи-СВР Велес,  министерството за труд 
и социјална политика,  министерството за одбрана,  дирекцијата за заштита и 
спасување,  регионалниот центар за управување со кризи и други ќе се вклучат во 
спроведувањето на заштитата и спасувањето од урнатини според своите 
надлежности, планови и стандардни оперативни постапки, усогласени со активностите 
на општината.  

 

А). Превентивно дејствување 

 

Со цел да се создадат потребните услови за спроведување на заштитата и 
спасувањето од урнатини,  Општина Велес ќе ги преземе и спроведува следните 
превентивни активности: 

• Изработка на план за заштита и спасување (мерката заштита и 
спасување од урнатини) и редовно ажурирање на податоците во него; 

• Изработка на елаборат за критична инфраструктура; 
• Определување на степен на оптимална отпорност на објектите од 

уривање предизвикано од сеизмички потреси,  според сеизмичките зони 
во општината  и истите да ги внесе во просторниот и урбанистичките 
планови; 

• При проектирањето и изградбата на објектите да се обезбеди примена 
на оптималната отпорност од уривање,  со соодветен конструктивен 
систем и градење со соодветни градежни материјали, што ќе се 
обезбеди при издавање на одобрение за градба и надзорот во текот на 
градењето и при техничкиот прием; 

• Да се определи претпоставениот степен на урнатини и нивниот однос 
према слободните површини. Тоа да се внесе во урбанистичките 
планови и да се води сметка при определување на катноста на 
објектите; 

• Да се определи степенот на проодноста на сообракајниците и начинот 
на оневозможување на создавање на тесни грла на сообракајниците и 
создавање на зона на тотални урнатини. Објектите на просторот да се 
распоредуваат на соодветни растојанија, кои ќе овозможат брз пристап и 
непречена работа на силите за заштита и спасување. Сето тоа да се 
обезбеди со урабанистичките планови; 

• Да се определат локации за депонии за складирање на градежен отпад 
и истите да се внесе во урбанистичките планови; 

• Да се формира единица за спасување од урнатини и да се пополни со 
персонал и материјални ресурси,  според личниот и материјалниот 
состав;  

• Едуцирање (обучување) и оспособување на припадниците на единицата 
за спасување од урнатини и на членовите на екипите кои учествуваат во 
спасувањњето од урнатини;  

• Редовен тренинг,  увежбување и потсетување на припадниците на 
единицата за спасување од урнатини и на членовите на екипите кои 
учествуваат во спасувањето од урнатини;  

• Обезбедување на потребен минимум на персонални и материјални 
ресурси за функционирање на заштитата и спасувањето од урнатини;         

• Запознавање-едуцирање на населението со обврските кои ги имаат во 
спасувањето од урнатини.   
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Б).  Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување,  се опфатени активностите во спроведувањето 
на заштитата и спасувањето од урнатини и тоа: пред случување на непогодата 
(урнатините),  за време на непогодата (урнатините) и по завршување на непогодата 
(урнатините).  

Спасувањето на затрупаните-загрозените ќе се врши активно 24 часа, во 
првите три до пет дена.  

Паралелно со спасувањето на затрупаните,  во зависност од последиците ќе се 
спроведуваат и останатите мерки за заштита и спасување (прва медицинска помош,  
противпожарна заштита, РХБ заштита, згрижување, аснација, НУС и др.) според тие 
планови.  

 

Б. 1. Активности пред случување на непогодата (урнатините) 

 

Бидејќи земјотресите настануваат ненадејно и неочекувано, активностите од 
оваа фаза се спојуваат со активностите за време траењето на непогодата, односно се 
преминува на спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини.  

Во случај кога имало земјотрес со послаб интензитет и нема значајни 
оштетувања на објектите,  а прогнозите на институтот за земјотресно инжињерство и 
сеизмологија (ИЗИС) упатуваат на можности за случување на нови и појаки потреси, 
ќе се спроведат следните активности: 

• Размена на податоци за подготвеноста на државните органи кои 
учествуваат во заштитата и спасувањето од урнатитни и за активностите 
кои во моментот ги спроведуваат; 

• Активирање, мобилизирање на општинскиот штаб за заштита и 
спасување;  

• Активирање-мобилизирање на општинските единици за заштита и 
спасување и на останатите учесници во заштитата и спасувањето од 
урнатини; 

• Проверка на  депониите за градежен отпад, а доколку не се определени,  
веднаш да се определат; 

• Спроведување на активностите кои се определени во другите планови, а 
посебно во прва медицинска помош, асанација, згрижување и други;  

• Се врши проверка на пополнетоста на единицата за спасување од 
урнатини со припадници и материјални ресурси,  според личниот и 
материјалниот состав; 

• Се врши проверка на едуцираноста и оспособеноста на припадниците на 
единицата за спасување од урнатини; 

• Се врши проверка на подготвеноста на останатите екипи кои 
учествуваат во спасувањето од урнатини (пополнетост,  обученост,  
опременост и др.);  

• Обезбедување на потребен минимум на персонални и материјални 
ресурси за функционирање на спасувањето од урнатини;    
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• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување,  се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во спасувањето од 
урнатини.  

 

Б. 2. Активности за времетраењето на непогодата (настанот)- 

       организација на спроведувањето на спасувањето од урнатини 

 

Активностите за спроведување на спасувањео од урнатини за времетраењето 
на непогодата-опасноста, ќе се спроведува според следните последователни 
содржини:       

• Подготовки за започнување на оперативните активности; 
• Спроведување на заштитата и спасувањето.  

 

Б. 2. 1.  Подготовки за отпочнување на оперативните активности 

 

а) Извидување на реоните-локациите во кои е настаната непогодата 

  

Извидување на реоните за кои од претходните извидувачи има информации 
или сомневање дека има оштетени згради и урнатини, врши екипа составена од 
вработени од секторот за урбанизам и помошникот на началникот за спасување од 
урнатини,  која  ја проценува состојбата и предлага мерки за дејствување.   

 

б) Активирање-мобилизација   

 

На предлог на екипата за извидување,  градоначалникот на Општина Велес,  
доколку претходно не се активирани,  ги активира-мобилизира единиците за заштита и 
спасување на општината.  

После сеопфатната процена, доколку состојбата налага, ќе побара да се 
активираат сите учесници во спасувањето од урнатини,  предвидени во овој план и да 
се подготват за спроведување на спасувањето од урнатини.  

 

в) Известување 

 

Известувањето на населението, ќе се врши телефонски,  преку претседателите 
на урбаните и месните заедници и регионалниот центар за управување со кризи,  а во 
итни случаи и преку средствата за јавно информирање (ТВ канал 21, ТВ Здравкин,  
Радио 5 фм и интернет порталите).  

Известување на субјектите кои учествуваат во спасувањето од урнатини 
предвидени со овој план ќе се врши телефонски.   
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По добиеното известување,  учесниците започнуваат да ги  спроведуваат 
планираните или наложените мерки  и воспоставуваат постојана врска со општинскиот 
штаб за заштита и спасување,  заради размена на податоци и координирање на 
активностите во спроведувањето на спасувањето од урнатини.  

 

г) Планирање на активности за асанација на теренот 

 

            Планирањето,  раководењето и координирањето на активностите за спасување 
од урнатини,  ќе го  врши командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување,  
според следниот последователен ред :  

             г-1.  Од учесниците или преку РЦУК,  бара целосни или дополнителни 
податоци и информации за последиците настанати од земјотресот и за преземените 
мерки и ангажираните сили и средства и друго;  

             г-2.  По потреба свикува состанок на штабот на кој ја проценува настанатата 
состојба на база на добиените информации од теренот и утврдува план за 
дејствување во кој покрај другото ги опфаќа следните елементи :  

                - определува раководител на терен кој ќе раководи со вкупните акции за 
спасување од урнатини, кој во принцип треба да е помошникот за оваа мерка ;  

                - ги определува учесниците, основните правци и реони на кои приоритетно ќе 
се ангажираат учесниците ;  

                - го определува местото од каде раководителот на терен ќе раководи со 
активностите и го утврдува начинот на одржување на врските ; 

               - го утврдува правецот на движење на учесниците со расположливите 
превозни средства и предвидените реони за нивно ангажирање; 

               - определува екипи за обезбедување на храна,  вода и средства за работа на 
учесниците,  екипи за здравствена заштита,  екипи за деконтаминација и други екипи 
доколку за тоа има потреба;  

               - според укажаната потреба планира ангажирање на дополнителни сили на 
целиот простор или во одделни реони;  

               -  го утврдува времето на доставување на извештаи и времето на повторна 
проценка на состојбата,  кое вообичаено треба да е во вечрените часови;   

               - доколку ангажираните сили и средства останат да дејствуваат и преку ноќта,  
го определува местото за нивно сместување; 

               - го утвдува начинот на враќање на учесниците и прибирање на ангажираната 
опрема и техничките средства.  

г-3 По утврдувањето на планот за дејствување на планираните учесници им се 
доставуваат изводи, односно се известуваат за обврските кои им се определени во 
спасувањето од урнатини.  
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 д) Упатување на единиците и екипите во почетниот реон 

 

По завршената мобилизација,  општинските единици и екипите на останатите 
учесници се упатуваат во  почетниот реон за дејствување.  

Почетниот реон за дејствување го определува командантот на општинскиот 
штаб за заштита и спасување.  

По оценка на штабот, градоначалникот на општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување  и 
на другите државни органи и институции.  

 

Б. 2. 2.  Спроведување на спасувањето од урнатини 

 

Спроведувањето на спасувањето од урнатин ќе се врши од моментот кога ќе се 
добијат-потврдат информациите за оштетени и урнати објекти и издавањето наредба 
на командантот на ОШЗС, според следниот последователен ред на активности :  

-  извидување на урнатината; 

-  пронаоѓање на затрупаните;  

-  осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на  

   oбјектот заради спречување на дополнително уривање; 

-  преземање на мерки од дополнителни опасности и последици  

   (поплави, пожари, експлозии, контаминации и сл.); 

-  извлекување на затрупаните (повредени и лешови); 

-  давање на прва медицинска помош; 

-  извлекување на материјалните добра; и 

-  расчистување на урнатините и друго.  

Спасувањето на населението од урнатините, ќе се врши паралелно со 
расчистување на урнатините заради подобар пристап до затрупаните и брзо и 
ефикасно извлекување и давање на прва медицинска помош.  

Ако урнатините се последица од воени дејства или експлозии во 
пребарувањето ќе се вклучат и пиротехничари.  

Спасувањето на затрупаните-загрозените лица ќе се врши од : 

-оштетени и урнати простории во објектите во кои во моментот на уривањето се 
затекнале луѓето (станбени и стопански), а при извидувањето е воспоставен контакт 
или се откриени на друг начин. Посебно ќе се внимава на повеќе спратните објекти, на 
кои дошло до оштетување или уривање на скалите или оштетување и затрупување на 
влезовите; 
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-заслони, подруми и други погодни простории кои се нашле испод урнатината, а 
за кои се знае или е вооспоставен контакт; 

-засолништа затрупани од урнатината на објектот кој е над нив,  а за кои се 
знае или е воспоставен контакт;  

-оштетени засолништа или делумно разурнати.  

Затекнатото население ќе се вклучи во спасувањето од урнатините и тоа на 
полесни-понесложени задачи и во расчистувањето на урнатините заради полесно 
доаѓање до затрупаните.  

 

а) Извидување на урнатината 

 

Веднаш по запирање на процесот на уривање (првично консолидирање на 
урнатината),  извидувачите од единиците за заштита и спасување од урнатини,  
визуелно од надворешната страна ги утврдуваат елементите на урнатината (вид на 
урнатината, проодноста до неа,  можен број на лица кои се останати во урнатината и 
сл.),  приоритетите и опасните места,  местата со затрупани луѓе и ги проценува-
предвидува можностите за настанување на дополниелни последици и опасности,  
доколку тие веќе не се настанати,  а кои го попречуваат или отежнуваат спасувањето.  
При извидувањето на урнатината се обраќа посебно внимание на: 

- густина на прашината; 

- видот на пожарот-доколку е настанат, можностите за дополнително палење и  

  експлозија,  можности за гасење и слично; и 

- плавење на урнатината со вода и можностите за санација.   

На основа на извршеното извидување и прибраните податоци, командантот на 
ОШЗС  го утврдува натамошниот тек на спасувањето од урнатините,  при што посебно 
ќе се внимава на утврдувањето на приоритетни објекти.   

Основен елемент при утврдување на приоритет,  е бројот на затрупаните или 
загрозените лица во објектот (за кој се знае или се претпоставува) и количината на 
урнатината која треба да се отстрани за да се дојде полесно до затрупаните луѓе.   

 

б) Пронаоѓање на затрупаните 

 

По извршеното извидување,  командантот на општинскиот штаб за заштита и 
спасување ги упатува единиците на општината и екипите на другите учесници во 
почетниот реон за дејствување. Веднаш по доаѓањето до урнатиот објект тие 
започнуваат да вршат пребарување.  

 Најпрво ќе се врши пребарување на местата во урнатината за кои се 
претпоставува дека има затрупани. Пребарувањето на урнатината ќе се врши со: 

 - детално извидување на урнатината - ќе го вршат сите спасители; 
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 - ослушнување и повикување по затрупаните (чукање по водоводни  

              инсталации, гребење, удирање и др.) - ќе го вршат сите спасители; 

 - пребарување со инструменти : 

• сензори (геофони и акцелерометри) - ќе  вршат специјализира-
ните екипи на дирекцијата за заштита и спасување и други држа-
вни органи и здруженија на граѓаните; 

• ендоскопи-за гледање внатре во урнатината - ќе  вршат специја-
лизирани екипи на државните органи и здруженијата на граѓани; 

• термални камери -  ќе  вршат специјализирани екипи на држав-
ните органи и здруженијата на граѓани.  

-пребарување со дресирани кучиња – ќе вршат специјализирани екипи на  
дирекцијата за заштита и спасување, на министерството за внатрешни работи и 
на здруженија на граѓани.  

  

Во зависност од состојбата на објектите и урнатините,  а заради по брзо и 
поефикасно откривање на затрупаните,  пребарувањето ќе се изведува во пет фази: 

б. 1  Пребарување на посигурните објекти.  

б. 2  Пребарување на полесно оштетени објекти.  

б. 3  Пребарување на урнатини со најголеми можности за преживеани.  

б. 4  Пребарување на урнатини со мала веројатност за преживеани.  

б. 5  Пребарување на урнатини со најмала веројатност за преживеани.  

 

Во првите две фази пребарувањето ќе се врши со ослушнување,  а во следните 
три со користење на инструменти и дресирани кучиња.  

Пребарувањето ќе се врши непрекинато 24 часа,  при што преку денот ќе се 
користи опрема која не бара максимална тишина (ендоскопи, термални камери и сл. ), 
а преку ноќта опрема која бара максимална тишина (геофони и други прислушни 
инструменти).  

Урнатините ќе се пребаруваат внимателно, слој по слој.   

 

в) Осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на  

    oбјектот заради спречување на дополнително уривање 

 

Доколку постои опасност за дополнително уривање на оштетените и поместени 
делови на објектот, конструкцијата на објектот ќе се осигура со одредени градежни 
зафати според проценетите потреби. Осигурувањето на објектот ќе го извршат екипи 
на градежни фирми по склучен договор,  единиците за заштита и спасување на 
општината и  специјализираните единици на диракцијата за заштита и спасување .  
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г) Преземање на мерки од дополнителни опасности и последици  

    (поплави, пожари, експлозии, контаминации и сл. ) 

 

Во текот на спасувањето доколку се настанати или се очекува да настанат 
дополнителни опасности ќе се постапува според видот и обемот на опасностите и тоа: 

-ако има густа прашина, ќе се врши внимателно полевање со водена магла, а 
ако тоа не е можно спасителите мора да носат респиратори за прашина и дим. Оваа 
активност ќе ја извршуваат сите спасители, а полевањето со водена магла 
територијалната противпожарна единца и ЈКП „Дервен“; 

-доколку има пожар се пристапува кон гасење на пожарот,  а потоа се врши 
спасување на затрупаните. Спасителите да внимаваат на високата температура, 
чадот и недостатокот на кислород - мора да носат заштитни средства. Во овој случај 
интервенциите во гасењето се насочуваат и кон отстранувањето на опасностите кои ги 
загрозуваат животот на затрупаните (високата температура,  чадот,  недостаток на 
кислород и сл.). Оваа активност ќе се извршува според планот за противпожарна 
заштита; 

-ако се претпоставува дека има неексплодирани убојни средства,  ќе се 
ангажираат пиротехничари,  според планот за заштита од неексплодирани убојни 
средства; 

-ако има индикации за РХБ контаминација ќе се постапува според планот за 
радиолошка, хемиска и биолошка заштита; 

-ако урнатината во која се очекува да има затрупани се полни со вода,  се 
пронаогаат местата од каде истекува водата и тие итно се затвараат и се пристапува 
кон црпење на водата. Оваа активност ќе се извршува според планот за заштита од 
поплави.  

 

д) Извлекување на затрупаните (повредени и лешови) 

 

Извлекувањето на затрупаните се врши веднаш по нивното пронаоѓање,  при 
што им се дава потребната медицинска помош,  а потоа во зависност од  нивната 
состојба (видот на повредите) се носат  или се упатуваат сами во собирните места за 
повредени. Оваа активност ќе ја извршуваат сите спасители.  

Најпрво се извлекуваат плитко и видливо затрупаните, а потоа средно и 
длабоко затрупаните.  

За извлекувањето на длабоко затрупаните и зтарупаните во тешко пристапни 
делови,  ќе се ангажираат специјализирани единици на општината и на дирекцијата за 
заштита и спасување.  

 

ѓ) Давање на прва медицинска помош 
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Прва медицинска помош на повредените лица (затрупани и останати во 
објектот,  со скршеници,  опекотини или загушување и сл.),  ќе им се укажува според 
планот за прва медицинска помош.   

 

 e) Извлекување на лешовите 

 

 Извлекувањето на лешовите ќе се врши парлелно со извлекувањето на 
повредените. Во оваа активност ќе учествуваат сите учесници и затекнатото 
население.   

Со извлечените лешови ќе се постпува според планот за асанација на теренот.   

 

ж) Извлекување на материјалните добра 

 

Извлекувањето на материјалните добра ќе се врши  по завршеното спасување 
на затрупаните луѓе.  

Доколку состојбата овозможува,  паралено со извлекувањето на затрупаните 
луѓе,  ќе се врши и извлекување на материјалните добра кои се неопходи за животот 
на луѓето, односно за работниот процес.   

Извлечените материјални добра се складираат во неурнати делови-простории 
во објектот или во посебни складишта од неоштетени објекти. Складираните 
материјални добра се евидентираат и соодветно обезбедуваат.  

Во оваа активност ќе учествуваат сите учесници.    

 

з) Расчистување на урнатините и друго 

 

Паралено со спасувањето ќе се врши и отстранување на пребараните пластови 
рачно или со дигалки и градежна механизација. Отстранувањето на паднатите 
елементи ќе се врши со рамномерно вертикално дигање,  никако со хоризонтално 
извлекување.  

По отстранувањето на градежниот отпад, се повторуваат постапките на 
спасување на затрупаните сè додека не се пребараат сите урнатини по хоризонтала и 
вертикала.   

Целосно расчистување на урнатините ќе се врши  по завршеното спасување на 
затрупаните и материјалните добра,  односно кога ќе се процени дека во урнатините 
нема затрупани луѓе.  

Приоритет во расчистувањето на сообракајниците од урнатините, ќе бидат 
затрупаните улици-тесни грла со цел да им се овозможи побрз пристап на спасители-
те, механизацијата и возилата.  

Градежниот отпад ќе се носи во градежните депонии. 
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Во оваа активност ќе учествуваат единиците за спасување на општината и 
дирекцијата за заштита и спасување, градежна механизација и транспортни средства 
на населението и трговските друштва и градежни фирми, според потпишани договор.  

 

ѕ) Згрижување на настраданите лица 

 

Згрижувањето на настраданото население,  ќе се врши според планот за 
згрижување на настраданото и загрозено население.  

 

и) Обележување на урнатините 

 

Обележувањето на урнатините се врши според воспоставените  стандарди и 
нормативи, а ќе го вршат спасителите од единиците и екипите за спасување од 
урнатини.  

 

ј) Барање и упатување на пристигнатите дополнителни сили 

 

Според процена на општинскиот штаб за заштита и спасување,  градонача-
лникот на општината ќе побара ангажирање на дополнителни сили од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежни државни органи,  институции и установи.  

По пристигнување на дополнителните сили во општината,  општинскиот штаб 
за заштита и спасување  ќе ги упати во загрозеното подрачје и тоа во реонот каде ќе 
дејствуваат.  

 

к) Обезбедување на храна, лекови, вода и средства за хигиена 

 

Се врши дотоур на вода, храна, лекови и средства за хигиена, за загрозеното-
настраданото населението. Во оваа активност ќе учествуваат ОШЗС и општинските 
единици,  ЈКП „Дервен“,  територијалната професионална противпожарна единица,  
општинската организација на црвениот крст,  екипи од министерството за труд и 
социјална политика, екипи на дирекцијата за заштита и спасување, екипи на 
здруженијата  на граѓаните и екипи на трговските друштва според склучен договор.  

 

 л) Поправка на оштетената инфраструктура 

 

Се интервенира-поправа оштетената инфраструктура со цел да се обезбеди 
нужно снабдување на загрозеното-поплавеното подрачје со вода,  електрична енергија 
и друго. Во оваа активност ќе учествуваат ОШЗС и општинските единици,  ЈКП 
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„Дервен“,  екипи на ЕВН,  екипи на дирекцијата за заштита и спасување и екипи на 
трговски друштва според склучен договор.  

 

љ) Следење на хигиено епидемиолошката состојба  

 

Се следи хигиеноепидемиолошката состојба во настраданото подрачје и се 
применуваат потребните хигиеноепидемиолошки мерки и тоа посебно на објектите за 
водоснабдување и објектите за производство и преработка на храна. Во оваа 
активност ќе учествуваат ОШЗС и општинските единици,  ЈКП „Дервен“,  екипи на ЈЗУ 
за Јавно здравство,  екипипи на ветеринарната станица,  санитарниот и здравствен 
инспекторат,  ветеринарниот инспектор,  екипи на Црвен Крст,  екипи на дирекцијата 
за заштита и спасување.   

 

 Б. 2. 3.  Логистичка поддршка 

 

 Логистичката поддршка ќе се обезбедува според планот за логистичка 
поддршка на учесниците,  а првенствено за следните содржини: 

 а) Средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник 
за своите екипи.  

 б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите екипи.  

 в)  Здравствено обезбедување на учесниците ЈЗУ Здравен дом Велес.  

 г) Обезбедување на местата на интервенциите и транспортот ќе врши МВР-
секторот за внатрешни работи од Велес.  

 

 Б. 2. 4.  Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите за спасување од урнатини ќе раководи и координира 
општинскиот штаб за заштита и спасување.   

 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување,  
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување.  

 Командирите на единиците и екипите ќе раководат-командуваат со 
активностите кои се извршуваат на местото на непогодата.  

 

 Б. 2. 5.  У ч е с н и ц и  

 

 Во спасувањето од урнатини ќе учествуваат :  
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• Градоначалникот на Општина Велес и неговите служби; 
• Просторните сили за заштита и спасување на Општина Велес-единицата за 

асанација на теренот во ЈКП „Дервен“; 
• ЈКП „Дервен“; 
• Претседателот и советот на урбаните и месните заедници во загрозените 

подрачја; 
• Министерството за здравство-санитарен и здравствен инспекторат; 
• ЈЗУ за Јавно здравство; 
• ЈЗУ Здравен дом; 
• ЈЗУ Општа болница; 
• МВР-УВР-Велес; 
• Министерството за животна средина и просторно планирање; 
• Министерството за транспорт и врски,  
• Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и 

спасување-Велес, со републичките сили за заштита и спасување; 
• Центарот за управување со кризи-регионален центар за управување со 

кризи - Велес;  
• Трговски друштва според склучен договор; 
• Здруженија на граѓаните.  

 

Учесниците меѓусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови.  

 

  

 Б. 3. Активности по завршувањето на настанот 

 

 По завршувањето на спасувањето од урнатините,  ангажираните интервентни 
единици и екипи,  се распуштаат-се враќаат во својата база.  

Процена на настанатите штети од непогодата ќе врши општинската комисија за 
процена на штети од природни непогоди и други несреќи и државната комисија за 
процена на штети од природни непогоди и други несреќи.  

Последиците и штетите кои се настанати од природната непогода или друга 
несреќа  ќе се санираат според посебни планови за санација.  

За реализација на санацијата на настраданото подрачје (посебно санација на 
објектите за водоснабдување) општината ќе склучи договори со правните лица во 
постапка предвидена за време на природни непогоди и други несреќи.  

 
 

 

 

 

 

 



 18 

П р е г л е д 

на превентивните активности во спроведувањето на заштитата 

и спасувањето од урнатиниво Општина Велес 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 у
рн

ат
ин

и 

Изработка на план за заштита и спасување од 
урнатини-составен дел на ПЗСПНДН и редовно 
ажурирање на податоците во него 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31. 10.  

2015 

Изработка на  елаборат за критична 
инфраструктура.  

 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30. 11.  

2016 

Определување на степен на оптимална отпор-
ност на објектите од уривање предизвикано од 
сеизмички потреси, според сеизмичките зони во 
општината  и истите да ги внесе во 
просторниотиурбанистичките планови.  

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30. 11.  

2016 

При проектирањето и изградбата на објектите 
да се обезбеди примена на оптималната 
отпорност од уривање, со соодветен 
конструктивен систем и градење со соодветни 
градежни материјали, што ќе се обезбеди при 
издавање на одобрение за градба и надзорот 
во текот на градењето и при техничкиот прием.  

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30. 11.  

2016 

Да се определи претпоставениот степен на 
урнатини и нивниот однос према слободните 
површини. Тоа да се внесе во урбанистичките 
планови и да се води сметка при определување 
на катноста на објектите.  

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30. 11.  

2016 

Да се определи степенот на проодноста на 
сообракајниците и начинот на оневозможување 
на создавање на тесни грла на сообракајниците 
и создавање на зона на тотални урнатини. 
Објектите на просторот да се распоредуваат на 
соодветни растојанија, кои ќе овозможат брз 
пристап и непречена работа на силите за 
заштита и спасување. Сето тоа да се обезбеди 
со урабанистичките планови 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

31. 12.  

2016 

Да се определат локации за депонии за 
складирање на градежен отпад и истите да се 
внесе во урбанистичките планови 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

31. 12.  

2015 

Да се формира единица за спасување од 
урнатини и да се пополни со персонал и 
материјални ресурси,  според личниот и 
материјалниот состав.  

-Кабинет на 
градоначалникот 

-одговорно лице 

-сектор за 
финансии 

-ДЗС-ПОЗС 

-МО-ПОО 

31. 12.  

2016 

Едуцирање (обучување) и оспособување на 
припадниците на единицата за спасување од 

-одговорно лице -ДСЗ-ПОЗС-
центар за 

31. 12.  
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урнатини и на членовите на екипите кои 
учествуваат во спасувањњето од урнатини 

-ОШЗС обука 2016 

Редовен тренинг,  увежбување и потсетување,  
на припадниците на единицата за заштитата и 
спасувањето од урнатини и на членовите на 
екипите кои учествуваат во заштитата и 
спасувањето од урнатини.  

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДСЗ-ПОЗС-
центар за 
обука 

-останати 
учесници 

постојано 

Обезбедување на потребен минимум на 
персонални и материјални ресурси за 
функционирање на заштитата и спасувањето 
од урнатини.  

-сектор за 
финансии 

-ДЗС-ПОЗС 

-Трговски 
друштва  

31. 12.  

2016 

Запознавање-едуцирање на настраданото и 
загрозеното население за обврските кои ги 
имаат во заштитатаод поплави.   

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС 

-електронски 
медиуми 

постојано 

     

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување    

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообракај и екологија 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МО-ПОО-Министерство за одбрана-подрачна организациона единица Велес 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ПЗСПНДН-План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за заштита и спасување 

 од урнатиниво Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 у
рн

ат
ин

и 

П р е д   н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 

Размена на податоци за подготвеноста на државните 
органи кои учествуваат во  заштитата и спасувањето 
од урнатитни и за активностите кои во мементот ги 
спроведуваат.  

-градоначалник 

-одговорно лице 

-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

-Одговорните во 
сите учесници 

Активирање, мобилизирање на општинскиот штаб за 
заштита и спасување 

-градоначалник 

-одговорно лице 

Членовите на 
ОШЗС 

Активирање-мобилизирање на општинските единици 
за заштита и спасување и на останатите учесници во 
заштитата и спасување од поплави 

-Командант на 
ОШЗС 

-одговорно лице 

-куририте 

-припадниците на 
ОЕЗС 

Проверка на  депониите за градежен отпад-(дали се 
слободни просторот и пристапни патишта и др. ).  
Доколку не се определени да се определени, веднаш 
да се определат 

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-СУСЕ 

 

Спроведување на активностите кои се определени во 
другите планови, а посебно во прва медицинска 
помош, асанација, згрижување и други 

Сите учесници Сите учесници 

Се врши проверка на пополнетоста на единицата за 
спасување од урнатини и на останатите општински 
единици,  со припадници и материјални ресурси,  
според личниот и материјалниот состав.  

-ОШЗС Командири на 
единиците 

Се врши проверка на едуцираноста и оспособеноста 
на припадниците на единицата за спасување од ур-
натини урнатини и на останатите општински единици.  

-ОШЗС Командири на 
единиците 

Се врши проверка на подготвеноста на останатите 
екипи кои учествуваат во спасувањето од урнатини 
(пополнетост,  обученост,  опременост и др.  

ОШЗС -одговорните лица 

-командирите на 
екипите 

Обезбедување на потребен минимум на персонални 
и материјални ресурси за функционирање на 
спасувањето од урнатини.  

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС 

-МО-ПОО 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување,  се врши прераспределување на задачите 
на учесниците во спасувањето од урнатините.  

ОШЗС Одговорните лица 

-Известувањето на населението во загрозеното 
подрачје,  ќе се врши преку претседателите на УЗ и 
МЗ, кои информациите од ОШЗС ги добиваат теле-

-ОШЗС 

-служби на 

-претседатели на 
УЗ и МЗ 
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фонски и преку РЦУК (телефонски и радиоврски),  а 
во итни случаи и преку средствата за јавно 
информирање.  

-Известување на трговските друштва во загрозеното 
подрачје и субјектите кои учествуваат во заштитата  и 
спасувањето од  урнатини предвидени со овој план,  
ќе се врши телефонски.   

-По добиеното известување,  учесниците отпочнуваат 
да ги  спроведуваат планираните или наложените 
мерки  и воспоставуваат постојана врска со ОШЗС,  
заради размена на податоци и координирање на 
активностите.  

градоначалникот -одговорни лица кај 
учесниците 

-ТВ канал 21 

-ТВ Здравкин 

-радио 5 фм 

-интернет портали 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОЕЗС-Општински единици за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообракај и екологија 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување  

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за управување со кризи 

УЗ-МЗ-Урбани заедници-Месни заедници 

 

 

П р е г л е д 

на оперативните активности за заштита и спасување 

 од урнатиниво Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 
ур

на
ти

ни
 

З а   в р е м е   н а   непогодата  (н а с т а н о т) 

Сите учесници предвидени со овој план (надлежните 
државни органи, трговските друштва според склучен 
договор, здруженија на граѓаните, нселението во УЗ и 
МЗ), започнуваат со извршување на активностите за 
заштита и спасување од урнатини.  

-службите на 
градоначалникот; 

-ОШЗС; 

-ОЕЗС .  

-сите учесници; 

-претседатели на 
УЗ и МЗ; 

-ТД според склучен 
договор.  

Општинскиот штаб за заштита и спасување,  ја следи 
состојбата, раководи и ги координира активностите на 
учесниците,  преку издавање на наредби,  насоки и 
препораки.  Наложените мерки треба да бидат 

ОШЗС Сите учесници 
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ефикасни и оправдани.  

     а) Извидување на урнатината 

Веднаш по запирање на процесот на уривање 
(првично консолидирање на урнатината),  
извидувачите од единиците за заштита и спасување 
од урнатини,  визуелно од надворешната страна ги 
утврдува елементите на урнатината (вид на 
урнатината, проодноста до неа,  можен број на лица 
кои се останати во урнатината и сл. ),  приоритетите и 
опасните места,  местата со затрупани луѓе и ги 
проценува-предвидува можностите за настанување 
на дополниелни последици и опасности,  доколку тие 
веќе не се настанати,  а кои го попречуваат или 
отежнуваат спасувањето.  При извидувањето на 
урнатината се обрнува посебно внимание на: 

- густина на прашината; 

- видот на пожарот-доколку е настанат, можностите за 
дополнително палење и експлозија,  можности за 
гасење и слично; и 

- плавење на урнатината со вода и можностите за 
санација.   

На основа на извршеното извидување и прибраните 
податоци, командантот на ОШЗС  го утврдува 
натамошниот тек на спасувањето од урнатините,  при 
што посебно ќе се вимава на утврдување на 
приоритетни објекти.   

Основен елемент при утврдување на приоритет е 
бројот на затрупаните или загрозените лица во 
објектот (за кој се знае или се претпоставува) и 
количината на урнтината која треба да се отстрани за 
да се дојде полесно до затрупаните луѓе.  

-екипа од  
единицата за 
спасување од 
урнатини 

-екипи на ДЗС-
ПОЗС; 

-екипи на 
здруженија на 
граѓаните.  

б) Пронаоѓање на затрупаните 

По извршеното извидување командантот на 
општинскиот штаб за заштита и спасување ги упатува 
единиците на општината и екипите на другите 
учесници на почетниот реон за дејствување. Веднаш 
по доаѓањето до урнатиот објект, започнуваат да 
вршат пребарување.  

Најпрво ќе се врши пребарување на местата во 
урнатината, на кои се претпроставува дека има 
затрупани. Пребарувањето на урнатината ќе се врши 
со: 

- детално извидување на урнатината - ќе го вршат 
сите спасители; 

- ослушнување и повикување по затрупаните (чукање 
по водоводни  инсталации, гребење, удирање и др. ) - 
ќе го вршат сите спасители; 

- пребарување со инструменти : 

• сензори (геофони и акцелерометри) - ќе  
вршат специјализира-ните екипи на 
дирекцијата за заштита и спасување и други 
држа-вни органи и здруженија на граѓаните; 

-ОЕЗС -единиците на ДЗС-
ПОЗС; 

-МВР-СВР; 

-екипи од 
државните органи; 

-екипи на 
здруженија на 
граѓаните; 

-населението од УЗ 
и МЗ; 

-вработени.  
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• ендоскопи-за гледање внатре во урнатината - 
ќе  вршат специја-лизирани екипи на 
државните органи и здруженијата на граѓани; 

• термални камери -  ќе  вршат 
специјализирани екипи на држав-ните органи 
и здруженијата на граѓани.  

-пребарување со дресирани кучиња – ќе вршат 
специјализирани екипи на   дирекцијата за заштита и 
спасување, на министерството за внатрешни работи 
и на здруженија на граѓани.  

Во зависност од состојбата на објектите и урнатините, 
а заради по брзо и поефикасно откривање на 
затрупаните, пребарувањето ќе се изведува во пет 
фази: 

б. 1  Пребарување посигурните објекти.  

б. 2  Пребарување на полесно оштетени 
објекти.  

б. 3  Пребарување на урнатини со најголеми 
можности за преживеани.  

б. 4  Пребарување на урнатини со мала 
вероватност за преживеани.  

б. 5  Пребарување на урнатини со најмала 
вероватност за преживеани.  

Во првите две фази пребарувањето ќе се врши со 
ослушнување, а во следните три со користење на 
инструменти и дресирани кучиња.  

Пребарувањето ќе се врши непрекинато 24 часа, при 
што преку денот ќе се користи опрема која не бара 
максимална тишина (ендоскопи, термални камери и 
сл. ), а преку ноќта опрема која бара максимална 
тишина (геофони и други прислушни инструменти).  

Урнатините ќе се пребаруваат внимателно, слој по 
слој.   

в) Осигурување на конструкцијата на оштетените и    

поместените делови на oбјектот заради  

спречување на дополнително уривање 

 

Доколку постои опасност за дополнително уривање 
на оштетените и поместени делови на објектот, 
конструкцијата на објектот ќе се осигура со одредени 
градежни зафати, според проценетите потреби. 
Осигурувањето на објектот ќе го извршат екипи на 
градежни фирми по склучен договор, единиците за 
заштита и спасување на општината и  
специјализираните единици на диракцијата за 
заштита и спасување .  

-ОЕЗС 

-ЈКП „Дервен“ 

-единиците на ДЗС-
ПОЗС; 

-градежни фирми 
според склучен 
договор; 

г) Преземање на мерки од дополнителни опас- 

ности и последици (поплави, пожари,  експлозии,   

контаминации и сл. ) 

-ОЕЗС; 

-ТППЕ; 

-ЈКП „Дервен“ 

-единиците на ДЗС-
ПОЗС; 

-екипи од 
државните органи; 
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Во текот на спасувањето доколку се настанати или се 
очекува да настанат дополнителни опасности, ќе се 
постапува според видот и обемот на опасностите и 
тоа: 

-ако има густа прашина, ќе се врши внимателно 
поливање со водена магла, а ако тоа не е можно 
спасителите мора да носат респиратори за прашина и 
дим. Оваа активност ќе ја извршуваат сите спасители, 
а поливањето со водена магла територијалната 
противпожарна единца и ЈКП „Дервен“; 

-доколку има пожар се пристапува кон гасење на 
пожарот, а потоа се врши спасување на затрупаните. 
Спасителите да внимаваат на високата температура, 
чадот и недостатокот на кислород-значи мора да 
носат заштитни средства. Во овој случај 
интервенциите во гасењето се насочуваат и кон 
отстранувањето на опасностите кои ги загрозуваат 
животот на затрупаните (високата температура,  
чадот,  недостаток на кислород и сл. ). Оваа 
активност ќе се извршува според планот за 
противпожарна заштита; 

-ако се претпоставува дека има неексплодирани 
убојни средства, ќе се ангажираат пиротехничари, 
според планот за заштита од неексплодирани убојни 
средства; 

-ако има индикации за РХБ контаминација, ќе се 
постапува според планот за радиолошка, хемиска и 
биолошка заштита; 

-ако урнатината во која се очекува да има затрупани 
се полни со вода, се пронаогаат местата од каде 
истекува водата и тие итно се затвараат и се 
пристапува кон црпење на водата. Оваа активност ќе 
се извршува според планот за заштита од поплави.  

-екипи на 
здруженија на 
граѓаните; 

-населението од УЗ 
и МЗ; 

-вработени.  

 

д) Извлекување на затрупаните (повредени и 

лешови) 

Извлекувањето на затрупаните се врши веднаш по 
нивното пронаогање при што им се дава потребната 
медицинска помош, а потоа во зависност од  нивната 
состојба (видот на повредите) се носат  или се 
упатуваат сами во собирните места за повредени. 
Оваа активност ќе ја извршуваат сите спасители.  

Најпрво се извлекуваат плитко и видливо 
затрупаните,  а потоа средно и длабоко затрупаните.  

За извлекување на длабоко затрупаните и зарупани 
во тешко пристапни делови ќе се ангажираат 
специјализирани единици на општината и на 
дирекцијата за заштита и спасување.  

-ОЕЗС; 

-ЈКП „Дервен“ 

-единиците на ДЗС-
ПОЗС; 

-екипи од 
државните органи; 

-екипи на 
здруженија на 
граѓаните; 

-населението од УЗ 
и МЗ; 

-вработени.  

 

ѓ) Давање на прва медицинска помош 

Прва медицинска помош на повредените лица 
(затрупани и останати во објектот,  со скршеници,  
опекотини или загушени и сл. ),  ќе им се укажува 
според планот за прва медицинска помош.   

-единицата за 
прва медицинска 
помош 

-единиците за ПМП 
на ДЗС-ПОЗС; 

-ЈЗУ-Здравен дом; 

-ЈЗУ Општа 
болница; 
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-екипа на Црвен 
Крст; 

-екипи од  ПЗУ.  

e) Извлекување на лешовите 

Извлекувањето на лешовите ќе се врши парлелно со 
извлекувањето на повредените. Во оваа активност ќе 
учествуваат сите учесници и затекнатото население.   

Со извлечените лешови ќе се постпува според планот 
за асанација на теренот.   

-ОЕЗС; 

-ЈКП “Дервен“ 

-екипите и 
единиците на сите 
учесници.  

ж) Извлекување на метаријалните добра 

Извлекувањето на материјалните добра ќе се врши,  
по завршеното спасување на затрупаните луѓе.  

Доколку состојбаа овозможува, паралено со 
извлекувањето на затрупаните луѓе ќе се врши и 
зивлекување на материјалните добра кои се 
неопходи за живото на луѓето, односно за работниот 
процес.   

Извлечените материјални добра се складираат во 
неурнати делови-простории во објектот или во 
посебни складишта од од неоштетени објекти. 
Складираните материјални добра се евидентираат и 
соодветно обезбедуваат.  

Во оваа активност ќе учествуваат сите учесници.    

-ОЕЗС; 

-ЈКП “Дервен“ 

-екипите и 
единиците на сите 
учесници.  

з) Расчистување на урнатините и друго.  

Паралено со спасувањето ќе се врши и отстранување 
на пребараните пластови рачно или со дигалки и 
градежна механизација. Отстранувањето на 
паднатите елементи ќе се врши со рамномерно 
вертикално дигање,  никако со хоризонтално 
извлекување.  

По отстранувањето на градежниот отпад ,  се 
повторуваат постапките на спасување на затрупаните 
се додека не се пребараат сите урнатини по 
хоризонтала и вертикала.   

Целосно расчистување на урнатините ќе се врши, по 
завршеното спасување на затрупаните и 
материјалните добра, односно кога ќе се процени 
дека во урнатините нема затрупани луѓе.  

Приоритет во расчистувањето на сообракајниците од 
урнатините,  ќе бидат затрупаните улици-тесни грла, 
со цел даим  се овозможи побрз пристап на 
спасителите, механизацијата и возилата.  

Градежниот отпад ќе се носи во грсдежните депонии.  

Во оваа активност ќе учествуваат единиците за 
спасување на општината и дирекцијата за заштита и 
спасување, градежна механизација и транспортни 
средства на населението и трговските друштва и 
градежни фирми, според потпишани договор.  

-СУСЕ; 

-ОЕЗС; 

-единиците на ДЗС; 

-градежни фирми 
според склучен 
договор; 

-механизација и 
транспортни 
средства на 
населението 

ѕ) Згрижување на настраданите лица -сите планирани -сите планирани 
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Згрижување на настраданто население,  ќе се врши 
според планот за згрижување на настраданото и 
загрозено население.  

учесници учесници 

и) Обележување на урнатините 

Обележувањето на урнатините,  ќе се врши според 
воспоставените  стандарди и нормативи, а ќе го 
вршат спасителите од единиците и екипите за 
спасување од урнатини.  

-спасителите од 
ОЕЗС 

-сите спасители 

ј) Барање и упатување на пристигнатите 

дополнителни сили 

Според процена на општинскиот штаб за заштита и 
спасување,  градоначалникот на општината ќе побара 
ангажирање на дополнителни сили од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежни државни 
органи,  институции и установи.  

По пристигнување на дополнителните сили во 
општината,  општинскиот штаб за заштита и 
спасување  ќе ги упати во загрозеното подрачје и тоа 
во реонот каде ќе дејствуваат.  

-градоначалник 

-ОШЗС 

-командирите 
(одговорните ) на 
дополнителните 
сили 

     к) Обезбедување на храна, лекови, вода и 
средства 

за хигиена 

Се врши дотоур на вода, храна, лекови и средства за 
хигиена, за загрозеното-настраданото населението.  

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-Црвен Крст 

-ДЗС-ПОЗС 

-МТСП 

-ТД според склучен 
договор 

     л) Поправка на оштетената инфра структура 

Се интервенира-поправа оштетената инфраструк-
тура,  со цел да се обезбеди нужно снабдување со 
вода и електрична енергија и друго.  

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-екипи на ЕВН 

-ЈКП „Дервен“ 

-ДЗС-ПОЗС 

     љ) Следење на хигиено епидемиолошката 

состојба  

Се следи хигиеноепидемиолошката состојба во 
настраданото подрачје и се применуваат потребните 
хигиеноепидемиолошки мерки  и тоа посебно на 
објектите за водоснабдување и објектите за 
производство и преработка на храна.  

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-МЗ-СЗИ 

-ЈЗУ за јавно 
здравство 

-црен крст 

-ЈКП “Дервен“ 

-ДЗС-ПОЗС 

-ветеринарен 
инспектор 

Б. 2. 3.  Логистичка поддршка 

Логистичката поддршка ќе се обезбедува според 
планот за логистичка поддршка на учесниците,  а 
првенствено за следните содржини: 

     а) Средства за извршување на задачите на 
интервентните екипи-секој учесник за своите екипи.  

     б) Исхрана и вода за пиење-секој учесник за 
своите екипи.  

в) Здравствено обезбедување на учесниците ЈЗУ 

-службите на 
градоначалникот 
(СЗР) 

-ОШЗС 

-одговорните лица 
во учесниците 
(задолжени правни 
сибјекти, надлежни 
државни органи и 
невладини 
организации) 
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Здравен дом Велес.  

г) Обезбедување на местата на интервенциите и 
транспортот ќе врши МВР-секторот за внатрешни 
работи од Велес.  

Б. 2. 4.  Р а к о в о д е њ е 

Со активностите за спасување од урнатини,  ќе 
раководи и координира општинскиот штаб за заштита 
и спасување.   

При ангажирањето на републичките сили за заштита 
и спасување,  раководењето и координацијата ќе ги 
врши подрачниот штаб за заштита и спасување на 
дирекцијата за заштита и спасување.  

Командирите на единиците и екипите,  ќе раководат-
командуваат со активностите кои се извршуваат на 
местото на непогодата.  

ОШЗС -ПШЗС 

-командирите на 
екипите и 
единиците 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОЕЗС-Општински единици за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообркај и екологија 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

УЗ-МЗ-Урбани заедници-Месни заедници 

ТД-Трговски друштва 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување 

ПШЗС-Подрачен штаб за заштита и спасување 

МВР-СВР-Министерство за внатреши работи-сектор за внатрешни работи 

РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 

МЗ-СЗИ-Министерство за здравство-санитарен и здравствен инспекторат 

МТСП-Министерство за труд и социјална политика 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

ПЗУ-Приватна здравствеа установа 

ПМП-Прва медицинска помош 

ЈКП-Јавно комунално претпријатие 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за заштита и спасување 

 од урнатиниво Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 у
рн

ат
ин

и 

П о с л е  н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 

Следење на хигиеноепидемиолошката состојба во 
поплавеното подрачје и применување на потребните 
хигиеноепидемиолошки мерки (дезинфекција,  
деизинсекција и дератизација и други) и тоа посебно 
на објектите за водоснабдување и објектите за 
производство и преработка на храна.  

Службите на 
градоначалникот 

-МЗ-санитарен и 
здравствен 
инспекторат 

-ЈЗУ за Јавно 
здравство 

-ветеринарен 
инспектор 

Во населбите кадешто нема да постојат можности за 
снабдување на здрава вода за пиење и напојување 
од сопствените извори,  ќе се врши дотур на вода од 
незагрозените подрачја со цистерни и други садови 
за вода. Дотурот на вода за пиење ќе го вршат ЈКП 
“Дервен“,  ТППЕ,  Црвениот Крст и републичките сили 
за заштита и спасување.  

-ТППЕ 

-ЈКП „Дервен“ 

-екипи на Црвен 
Крст од Велес 

-екипи на ДЗС-
ПОЗС 

По завршување на заштитата и спасувањето од 
поплави,  ангажираните интервентни единици и 
екипи,  се распуштаат-се враќаат во својата база.  

градоначалник Одговорните лица 
во учесниците 

Процена на настанатите штети од непогодата ќе 
врши општинската комисија за процена на штети од 
природни непогоди и други несреќи и државната 
комисија за процена на штети од природни непогоди 
и други несреќи.  

Општинска 
комисија за 
процена на штети 

Државна комисија 
за процена на 
штети 

Санирање на последиците и штетите кои се 
настанати од природната непогода или друга 
несреќа,  ќе се врши според посебни планови за 
санација.  

-Служби на 
градоначалникот 

-СУСЕ 

-ТД според склучен 
договор 

За реализација на санацијата на настраданото 
подрачје (посебно санација на објектите за 
водоснабдување),  општината ќе склучи договори со 
правните лица во постапка предвидена за време на 
природни непогоди и други несреќи 

-сектор за правни 
работи 

-избрани ТД 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообркај и екологија 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 
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ЈКП-Јавно комунално претпријатие 

ТД-Трговски друштва 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

МЗ-Министерство за здравство 

 

 

Преглед 

на одговорните служби и лица  

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ТППЕ Велес 193   

ЈЗУ здравен дом-брза помош 194   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев  071/237-538 

Раководителна одделен.  Зоран Мецанов 043-32-406  

Одговорно лице Слободан Николовски  075/368-418 

Општински штаб за заштита и спасување 

Командант    

Началник    

ЈКП “Дервен“ 

директор    

заменик    

Одговорно лице    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 
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заменик Тимчо Атанасов   

Управа за хидрометеоролошки работи 

Одговорно лице    

заменик    

ЈЗУ за јавно здравство Велес (хигиенски завод) 

Директор д-р Флорентина Шурбеска 043-233-202  

Заменик    

Одговорно лице    

ЈЗУ здравен дом 

Директор д-рТатјана Самаракова 043-233-322  

Заменик    

Одговорно лице    

ЈЗУ општа болница 

Директор д-р Атанас Василев 043-231-322  

Заменик    

Одговорно лице    

МВР-СВР ВЕЛЕС 

Началник Петре Игнов 043/217-203 070/276-372 

Заменик Димче Маневски 043/217-519 070/383-157 

Министерство за здравство-санитарен и здравствен инспекторат 

Раководител    

Санитарен инспектор    

Ветеринарен иснпекторат 

Раководител    

Ветеринарен инспектор    

Ветеринарна станица Велес 

Директор Диме Димитиевски 043-232-090  

Заменк на директор    

Одговорно лице    

    

Други учесници 
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Министерство за транспорти 
врски 

   

Институт за судска медицина    

Министерство за ЖСПП    

Министерство за одбрана Митко Михалчев   

Црвен Крст Миле Маџаров 043-231-537  

    

     Совет на Општина Велес  

 

 

 

 

Прилози :  

-прилог-1 геолошка карта на РМ; 

-прилог-2 сеизмолошки карти на РМ; 

-прилог-2а сеизмичка карта на РМ; 

-прилог-3 тектонско зонирање; 

-прилог-4 преглед на механизација; 

-прилог-5 топографска карта на ОВ; 

-прилог-6 преглед на РЕ за спасување од урнатини на ПОЗС Велес; 

-прилог-7 преглед на РЕ за спасување расчистување на урнатини на ПОЗС  

Велес; 

-прилог-8 преглед на тимот за брз одговор за спасување од урнатини на ПОЗС  

 Велес; 

-прилог-9 преглед на тимот за брз одговор за спасување од високи објекти на  

 ПОЗС Велес.  
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ТЕКТОНСКО ЗОНИРАЊЕ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

СКОПЈЕ 
Тетово 

Куманово 

Велес 

Делчево 

Гевгелија 
Охрид 

Битола 

Прилеп 
Струмица 
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I    Вардарска зона 

II   Пелагонски хорст антиклинориум  

III  Западно Македонска зона  

IV  Цукали Зона  

 

V  Србско – Македонски Масив  

VI  Кристалеста Зона  

1 Неотектонска Депресија  

2   Неогенско-Квартарна Вулканска Зона 

 

 



 35 

П Р Е Г Л Е Д 

На градежна механизација и теренски возила кои се вклучуваат во заштитата и спасувањето за расчистување на теренот од урнатини 
на подрчјето на организационата единица за заштита и спасување 

 

Состојба од ___________ година 

 
Ажурирал _________________ 
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П Р Е Г Л Е Д 

 

на републичката единица за спасување од урнатини 

во ПОЗС Велес 

 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред.  
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес вод 27 24 

60% 
( задолжени 

со стара 
униформа)  

60% 
( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 
 

Ажурирал:______________________________ 

 

 

Прилог-7 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на единицата за расчистување на урнатини 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред.  
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес вод 23 16 

70% 
( задолжени 

со стара 
униформа)  

60% 
( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 
 

Ажурирал:_____________________________ 
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Прилог-8 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на тимот за брз одговор за заштита и спасување од урнатини 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред.  
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес Тим за брз 
одговор 7 5   

 

Ажурирал:______________________________ 

 

Прилог-9 

 

 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на тимот за брз одговор за заштита и спасување од високи објекти 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред.  
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес Тим за брз 
одговор 10    

 

Ажурирал:______________________________ 

 

 



Л   Е   Г   Е   Н   Д   А
 

 I     КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ ПО СТАБИЛНОСТА 
 

 

 
 

ПРЕТЕЖНО СТАБИЛНИ ТЕРЕНИ: изградени се од карпи со постојано физичко-меха- 
ничкисвојства, кои во споредба со векот на објектот не подлежат на битни промени 
под влијание на надворешните фактори ниту при делувањето на човекот  

 

 
 

ПРЕТЕТЕЖНО ЛАБИЛНИ ТЕРЕНИ: изградени се од карпи чии параметри на физичко- 
механички својства често се со релативно ниски вредности. Претежно се стабилни 
во природни услови а може да станат претежно нестабилни при делување на 
човекот и промена на условите. 
 

 

 
 

 
ПРЕТЕЖНО НЕСТАБИЛНИ ТЕРЕНИ: изградени се од карпи воглавно со ниски 
вредности на физичко-механички својства. Изразито се развиени сите процеси на 
ерозија и на други деформации на теренот во природни услови и при делувањето 
на човекот. 
 

 

II    ОЗНАКИ ЗА ИНЖЕНЕРСКОГЕОЛОШКИОТ СОСТАВ 
 

 
Комплекс на алувијални (речни) седименти 

 
Комплекс на пролувијални (поројни) седименти 

 
Делувијални и елувијално-делувијално седименти 

 
Езерски песокливо-глиновити седименти 

 
Флишолики седименти 

 
Комплекс на флишолики седименти 

 
Песочници и конгломерати 

 
Варовници и мермерисани варовници 

 
Мермери и доломити 

 
Шкрилесто-карбонатен комплекс 

 
Кристалести шкрилци со низок кристалинитет 

 
кварцити 

 
Зелени шкрилци 

 
Кристалести шкрилци со висок кристалинитет 

 
Серпентинити  

 

III   ОЗНАКИ ЗА СТРУКТУРНИТЕ И ТЕКТОНСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 



 

 
 

                                                         а) утврдена 
Инженерско-геолошки граници 
                                                         б) предпоставена 

 

                                          а) стратификација (слоевитост) 
Елементи на залегање 
                                          б) фолијација 

 
Елементи на нагибот на пукнатините 

 

                                  а) утврдени 
Раседи и разломи  
                                  б) предпоставени 

 
Чело на лушпа (лушпесто навлекување) 

 
Дијапирски контакт 

 

IV  ОЗНАКИ ЗА ТВОРБИ НА ГЕОЛОШКИ ПРОЦЕСИ 
 

 
Свлечиште 

 
Лабилна падина 

 
Сипар 

 
Јаруга 

 
Површина со интензивно испирање 

 

                                 а) активен порој 
Плавински конус 
                                 б) смирен порој 

  
  
  
  

 

 

 

 

Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 

 

 
 

Алувиум 

 

 
 

Делувиум-пролувиум 

  



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

Мермери 
 

 

 
 

Микашисти  

 

 
 

Порфиропластични гнајсеви 

 

 
 

Биотитски гнајсеви 

 

 
 

Мусковитски гнајсеви 

 

 
 

Серпентинити  

 

 
 

 
 

 
 

Метапесочници, кварцити и 
кварцносерицитски шкрилци 
 
Хлоритски и хлоритско- 
кварцни шкрилци 
 
 
Филитични шкрилци  

 

 



ГЕОЛОШКА КАРТА                                                                                              
на Општина Велес 

 

ИНЖЕНЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА                              
на Општина Велес                                                                        

 

В  Е  Л  Е  С 
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III.6 П  Л  А  Н 

за заштита и спасување од поплави во Општина Велес 

 

Извод од процената  

 

На територијата на Општина Велес се можни и очекувани поплави од реките 
Вардар,Тополка и Бабуна, а постои можност од поплави при рушење на браните на 
езерото „Младост“ и хидроакумулацијата „Лисиче“. Плавните подрачја од наведените 
поплави, обработени се во процената на загрозеност на подрачјето на Општина Велес 
од природни непогоди и други несреќи и во елаборати-проекти за заштита од поплави 
на Општина Велес (книга 1,2 и 3) и посебните проекти за браните на езерото 
„Младост“ и хидроакумулацијата „Лисиче“. 

Според расположивите податоци, евидентирани-очекувани количини на вода 
при поплави во Општина Велес се: 

Река Вардар, водомерна станица Велес: 

- 1000 годишна вода .................................Q=2650 м³/секунда  

-   100 годишна вода ….............................Q=1650 м³/секунда 

- 25-30 годишна вода.................................Q=1200 м³/секунда 

- на секоја втора година............................Q=  460 м³/секунда 

Река Тополка, водомерна станица Велес: 

- 1000 годишна вода .................................Q=222 м³/секунда 

-   100 годишна вода ….............................Q=136 м³/секунда 

- 25-30 годишна вода.................................Q=101 м³/секунда 

- на секоја втора година............................Q=  60 м³/секунда 

Река Бабуна, водомерна станица Бабина Стопа Велес: 

- 1000 годишна вода .................................Q=345 м³/секунда 

-   100 годишна вода ….............................Q=210 м³/секунда 

- 25-30 годишна вода.................................Q=159 м³/секунда 

- на секоја втора година............................Q=  95 м³/секунда 

 

Наведените податоци, ќе се користат како параметри при прогласувањето на 
степените на загрозеност. 

Коритото на реката Вардар на делот од излезот од клисурата до железниот 
мост, без да се излее пропушта од 200 - 300 м³/секунда, а низводно до вливот на 
реката Тополка од 300 - 400 м³/секунда. Средниот проток на вода што ќе го пропушти 
коритото на овој потег изнесува 250 – 350 м³/секунда.  
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Заради поволната конфикурација и кратката должина на реката Вардар и 
вливните реки од сливното подрачје и за создавање на потребни услови за заштита на 
материјалните добра од поплави во критичните места, одбранбените линии вдолж 
водотеците во општината преставуваат една делница, која е поделена на 3 сектори и 
3 потсектори и тоа: 

-Сектор 0 - река Вардар,од вливот на реката Пчиња до излезот од клисурата кај 
с.Башино Село; 

-Сектор 1 - река Вардар од с.Башино Село до вливот на реката Тополка; 

-Сектор 2 - река Вардар од Вливот на река Тополка до с.Кочилари; 

-Потсектор 1 - река Пчиња до вливот во река Вардар-Велешка територија; 

-Потсектор 2 - река Тополка на Велешка територија; 

-Потсектор 3 - река Бабуна на Велешка територија. 

 

Во секторот 1 по десната страна на реката Вардар загрозени се пумпена 
станица за вода, бавчи и мостот кај с.Башино Село, бавчи, складишта и рени бунари 
сè до Бентот, кај ЈКП Дервен Градскиот парк и од Железен Мост до Мало Мовче 
игралиштето и десеттина куќи. По левата страна на реката Вардар загрозени се бавчи 
и куќи во атарот на с.Башино Село и населбата Речани, бавчи и куќи од потегот 
спроти Градскиот парк до Железен Мост и од хотелот Вила Зора до Стар Мост, 
загрозени се инфраструктурни објекти, индивидуални и колективни станбени згради, 
автобуска станица, училиштата „Јордан Хаџи Константинов Џинот“, „Благој Кирков“, 
Работнички универзитет, паркиралиштата, Градскиот пазар и трговските објекти во 
овој потег. 

Во секторот 2 по десната страна на реката Вардар загрозени се куќи, црква, 
објектите на КИ „Димко Митрев“ и бавчи, а од левата страна бавчи во атарот на 
с.Долно Караслари и с.Кочилари, како и куќи кои се во тие бавчи.  

Во потсекторот 2 по течението на река Тополка, загрозени се бавчи, објекти на 
поранешна Порцеланка, Макпетрол, објекти на поранешна Нокатекс и станбени 
објекти на населба Превалец, а пред вливот во река Вардар мостови на регионалниот 
пат и железничката пруга. 

Во потсекторот 3 по течението на река Бабуна, во горниот дел од с.Витанци  до 
влезот во кањонот загрозени се куќи, мостови, дел од патот, бавчи, овоштарници и 
пасишта, а во долниот дел од излезот од кањот до вливот во р.Вардар загрозени се 
куќи, бавчи и дел од патот. 

Најголеми зафатени подрачја (најобемни последици) од поплави  во секторот 1 
и 2, се очекува да има во услови на постигнати максимални протоци на вода на реката 
Вардар, со дополнително зголемување на количеството на вода од рушење на 
браната на езерото „Младост“. За секторот 2 и потсекторот 2, најголеми излевања се 
очекува во услови на постигнати максимални протоци на вода на реката Вардар и 
реката Тополка со дополнително зголемување на количеството на вода од рушење на 
браната на хидроакумулацијата „Лисиче“. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ 

 
Со организацијата на заштитата и спасувањето од поплави ќе се опфатат 

активностите и мерките од превентивен карактер (превентивно дејствување) и 
оперативен карактер (оперативно дејствување). 

Заштитата и спасувањето од поплави ќе се спроведува според постојните 
законски прописи и овој план, а во него ќе учествуваат службите на градоначалникот и 
просторните сили на општината, урбаните и месните заедници, ЈКП Дервен, трговски 
друштва, здруженија на граѓани и надлежните државни органи и институции. 

Надлежните државни органи: Министерството за животна средина и просторно 
планирање, Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделие и 
шумарство (подрачно одделение за земјоделие и шумарство Велес), Управата за 
хидрометеоролошки работи, Министерството за здравство-санитарен и здравствен 
инспекторат, ЈЗУ за Јавно здравство, Министерството за внатрешни работи-СВР 
Велес,  Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и 
други ќе се вклучат во спроведувањето на заштитата и спасувањето од поплави 
според своите надлежности, планови и стандардни оперативни постапки, усогласени 
со активностите на општината. 

 

А).Превентивно дејствување 

 

Со цел да се создадат потребни (оптимални) услови за спроведување на 
заштитата и спасувањето од поплави, Општина Велес ќе ги преземе и спроведува 
следните превентивни активности: 

• Определување на места и брегови на водотеците (реките Вардар, 
Тополка  и Бабуна), каде најчесто се јавуваат излевања на водата и 
предвидување на најпотребни хидротехнички и други заштитни работи и 
мерки за брзо спречување на излевањето и нивно внесување во 
урбанистичките планови. Местата и бреговите на водотеците се 
утврдени во процената на загрозеност од природни непогоди и други 
несреќи и во книга 1, 2 и 3 од планот за заштита од поплави и тие се 
внесени на карта. Хидротехничките и други заштитни мерки за брзо 
спречување на излевањето, се утврдени во прегледот на пунктовите за 
заштита (одбрана) од полави;  

• Преиспитување на определените одбранбени линии (делници и сектори) 
за заштита од поплави вдолж водотеците во општината. 

• Определување на места по должината на секторите каде ќе се депонира 
потребниот заштитен материјал, вдолж водотеците во општината, 
потребен за изведба на заштитни насипи кои ќе го попречуваат брзото 
излевање на водите од коритото на водотеците. Според потребата за 
изведба на заштитни насипи во општината се определени 5 места 
(пункотиви) кои се прикажани во прегледот од овој план; 

• Определување-утврдување на хидротехнички и други заштитни мерки за 
објектие во и покрај коритата и бреговите на водотеците (мостови, 
наноси од земја, дрва и друг материјал и други) кои го попречуваат 
течењето на големите води; 
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• Обележување (поставување на белеги) на плавните места од големите 
води, особено во урбаните делови на општината; 

• Изработка и реализација на годишна акциона програма за чистење на 
коритатата на водотеците заради овозможување на брз проток на 
големите води во коритатата на водотеците; 

• Поставување на сензори за следење на стабилноста на телото на 
браните (езеро „Младост“ и хидроакумулацијата „Лисиче“); 

• Воспоставување на систем за алармирање во случај на рушење на 
браните (езеро „Младост“ и хидроакумулација “Лисиче“); 

• Поставување и одржување на водомерни места на реките Вардар, 
Тополка и Бабуна и на дождомерни места на територијата на општината; 

• Пополнување на единицата за заштитата и спасување од поплави со 
персонал и материјални ресурси, според личниот и материјалниот 
состав; 

• Пополнување на пунктовите за заштита (одбрана) од поплави со луѓе и 
материјални средства;    

• Едуцирање (обучување) и оспособување на припадниците на единицата 
за заштитата и спасувањето од поплави, на членовите на пукнтовите за 
заштита од поплави и на членовите на екипите кои учествуваат во 
заштитата и спасувањето од поплави;  

• Редовен тренинг, увежбување и потсетување, на припадниците на 
единицата за заштитата и спасувањето од поплави, на членовите на 
пукнтовите за заштита од поплави и на членовите на екипите кои 
учествуваат во заштитата и спасувањето од поплави;  

• Обезбедување потребен минимум на персонални и материјални ресурси 
за функционирање на заштитата и спасувањето од поплави ; 

• Воспоставување на радио и телефонски врски со дежурните служби на 
браните и водомерните и дождомерните места; 

• Ажурирање на планот за заштита и спасување-делот заштита и 
спасување од поплави, особено на податоците од променлив карактер;        

• Запознавање-едуцирање на настраданото и загрозеното население за 
обврските кои ги имаат во извршувањето на заштитата и спасувањето 
од поплави.  

 

Б). Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување се опфатени активностите во спроведувањето на 
заштитата и спасувањето од поплави пред случување на поплавата (подготвителни 
активности), за време на поплавата (активна заштита од поплавата)  и по завршување 
на поплавата (санација на подрачјето зафатено од поплавата). Оперативните 
активности ќе се спроведуваат според степените на загрозеност и тоа: 

-Прв степен на загрозеност (пред да настане поплавата)-кога водостоите во 
водотеците и хидроакумулациите, односно количествата на протечните води се во 
границите на нормална состојба и нема излевањена вода надвор од коритата, а 
хидрометеоролошките прогнози не навестуваат надоаѓање на поголеми води; 

-Втор степен на загрозеност (за време на непосредна опасност од поплави)-
кога водостоите на водотеците и акумулациите го достигнале критичното ниво на 
определени места, а хидролошките прогнози навестуваат надоаѓање на поголеми 
води; 
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-Трет степен на загрозеност (за време на поплавата)-кога водостојот на 
водотеците и акумулациите го надминале критичното ниво на едно или повеќе места и 
започнало излевање на водата надвор од нивните корита или кога се појавуваат знаци 
за уривање на насипи и на други заштитни објекти заради што може да се излеат 
значителни количини на вода во загрозеното подрачје, а хидролошките прогнози 
навестуваат надоаѓање на големи води; 

-Четврт степен на загрозеност (кога е прогласена непосредна опасност од 
уривање на брана или се урнала брана) заради што се очекува надоаѓање или 
надоаѓаат  големи води во загрозените подрачја. 

 

Б.1.Активности пред случување на поплавата (подготвителни  

       активности)-прв и втор степен на загрозеност 

 

Во рамките на подготвителните активности,а според прогласените степени на 
загрозеност од поплави, општината ќе ги извршува и спроведува  следните задачи и 
активности: 

 

Б.1.1.Прв степен на загрозеност од поплави 

• Градоначалникот и одговорното лице ги анализираат податоците за 
количеството на водата во водотеците во општината и по сопствена 
проценка донесува одлука за прогласување на прв степен на 
загрозеност од поплави; 

• Го активира-мобилизира општинскиот штаб за заштита и спасување  и 
воспоставува-воведува  дежурство; 

• Воспоставување на постојан контакт (радио и телефонски врски) со 
одговорните и дежурните лица на водомерните и дождомерните места и 
браните на езерото “Младост“ и хидроакумулацијата “Лисиче“ и следење 
на врнежите и протокот на вода во водотеците; 

• Разменување на податоци за подготвеноста на државните органи кои 
учествуваат во заштитата и спасувањето од поплави, и тоа: 
-Министерството за животна средина и просторно планирање;  

-Министерството за транспорт и врски; 

-Министерството за земјоделие и шумарство (подрачно одделение за  

 земјоделие и шумарство Велес); 

-Управата за хидрометеоролошки работи-УХМР; 

-Министерството за здравство-санитарен и здравствен инспекторат; 

-ЈЗУ за Јавно здравство; 

-Министерството за внатрешни работи-СВР Велес; 

-Дирекцијата за заштита и спасување-подрачно одделение Велес;  

-Регионален центар за управување со кризи и други. 
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Б.1.2.Втор степен на загрозеност од поплави (непосредна опасност од поплави) 

 

• Врз основа на добиените информации за количините на врнежите и на 
водите во водотеците во општината и прогнозата за очекуваниот пораст, 
општинскиот штаб за заштита и спасување прогласува втор степен на 
загрозеност од поплави и донесува одлуки и наредби за натамошното 
ангажирање на учесниците во заштитата од поплави; 

• Командантот на ОШЗС бара да се зајакне дежурството во УХМР 
(дождомерни и водомерни станици) за Велешкото сливно подрачје и 
редовно да се доставуваат  информации за количеството на водите во 
водотеците (јавувачки и почетни станици),за количеството на врнежите 
за следните 12, 24 и 48 часа. Информациите ќе се доставуваат во 
пократки интервали (на два до четири часа) и тоа директно во ОШЗС 
или преку РЦУК; 

• Упатување на екипи за следење на водостојот на критичните места за 
излевање во секторите во кои се очекува излевање и за контрола на 
насипите кои се изведени вдолж критичните места. Екипите доставуваат 
редовно информации до општинскиот штаб за заштита и спасување;  

• Предупредување на одговорните (дежурните) лица во браната на 
хидроакумулациониот систем „Лисиче“ и браната на езерото 
„Младост“за можностите за зголемување на водостојот и препорачување 
и наложување на мерките кои треба да ги преземат; 

• Во зависност од водостоите и протокот на водите во водотеците и 
водостојот во хидроакумулациите езеро „Младост“ и „Лисиче“, се 
воспоставува режим на нивно празнење или сопирање на испуштањето 
на водата; 

• Предупредување на одговорните лица во учесниците за заштита од 
поплави, за следење на состојбата и препорачување-наложување на 
мерки кои треба да ги преземат; 

• Проверка на обезбедноста на местата за депонирање на заштитен 
материјал (пунктовите за заштита и спасување од поплави) со луѓе и 
предвидените материјали,опрема,алати и технички средства; 

• Проверка на состојбите во складовите од кои се зима материјал за 
поставување на насипи (песок,чакал,камења и др.) и вршење на 
подготовки за нивно користење и транспорт; 

• Подготвување на транспортните средства, механизацијата, алатот, 
материјалите и луѓето, кои се вклучени во правењето на насипи и 
другите активности за заштита и спасување од поплави; 

• Активирање на пунктовите за заштита (одбрана) од поплави и 
започнување со изведба на заштитни насипи; 

• Се отстрануваат предмети и објекти кои го попречуваат течењето на 
надојдените води; 

• Активирање-мобилизирање на општинските единици за заштита и 
спасување и на останатите учесници во заштитата и спасување од 
поплави; 

• Проверка на поставените белеги-знаци за дофатот на плавниот бран,а 
доколку не се поставени,се поставуваат нови или на друг начин се 
ознаучува плавниот простор;  

• Проверка на пополнетоста на единицата за заштитата и спасувањето од 
поплави со припадници и материјални ресурси според личниот и 
материјалниот состав; 
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• Проверка на едуцираноста и оспособеноста на припадниците на 
единицата за заштитата и спасувањето од поплави; 

• Проверка на подготвеноста на останатите екипи кои учествуваат во 
заштитата и спасувањето од поплави (пополнетост, обученост, 
опременост и др.); 

• Проверка на усогласеноста на плановите за заштита од поплави на 
останатите учесници и во зависност од условите и временските 
можности ќе се врши целосно или редуцирано усогласување на 
планираните активности; 

• Обезбедување на потребен минимум на персонални и материјални 
ресурси за функционирање на заштитата и спасувањето од поплави; 

• Проверка на капацитетите за сместување на загрозеното население,во 
случај на евакуација; 

• Проверка на системот за врски (радио и телефонски) меѓу  учесниците 
во заштитата од поплави;  

• Запознавање на населението со активностите кои треба да ги 
спроведуваат-извршуваат; 

• Општинскиот штаб за заштита и спасување води евиденција за сите 
доспеани информации во книгата за настани. 

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување, се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во заштитата и 
спасувањето од поплави. 

 

Б.1.3.Прогласување на степени на загрозеност од поплави 

 

Прогласувањето на степените на загрозеност од поплави, ќе се врши според  
состојбата во речните корита, информацијата за прогнозата на очекувани големи води 
добиена од страна на управата за хидрометеоролошки работи,протокот на вода во 
јавувачките станици и опасноста што претстои, сосотојбата на браните и количеството 
на вода во езерото „Младост“ и во хидроакумулацијата „Лисиче“,  а во консултација со 
надлежните државни органи.Степените на загрозеност се прогласуваат редоследно од 
првиот кон четвртиот, а во случај на настанување на брзи промени може да се 
прогласи директно повисокиот степен на загрозеност при што активностите од 
предходните степени се извршуваат одеднаш. 

Првиот степен на загрозеност од поплави - го прогласува градоначалникот. 

Вториот, третиот  и четвртиот степен на загрозеност од поплави - ги прогласува 
општинскиот штаб за заштита и спасување, по претходна консултација со дирекцијата 
за заштита и спасување и управата за хидрометеоролошки работи. 

Показател за прогласување на степените на загрозеност од поплави е протокот 
на водата во јавувачките и почетните станици и тоа: 

За реката Вардар : 

 -водомерна станица Скопје - јавувачка станица за Велешкото сливно подрачје; 

 -водомерна станица Зелениково - почетна станица за Велешкото сливно  

             подрачје;и  

 -водомерна станица Велес - јавувачка за сливните подрачја низводно од Велес. 
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За реката Пчиња : 

 -водомерна станица Катлановска бања - почетна за Велешкото сливно подрачје 

 

За реката Тополка : 

 -водомерна станица Голозинци - јавувачка и почетна станица за Велешкото  

             сливно подрачје;и 

 -водомерна станица Велес – јавувачка и почетна за сливното подрачје  

             низводно од градот Велес. 

 

За реката Бабуна : 

 -водомерна станица Стари Град - јавувачка станица за Велешкото сливно  

             Подрачје;и 

 -водомерна станица т.е. стопанство - почетна станица за Велешкото сливно  

             подрачје. 

 

 а. Прогласувањето на степените на загрозеност од поплави за секторите 0,1 и 
2 (река Вардар), а првенствено за градот Велес, ќе се врши кога протокот на вода во 
јавувачките станици изнесува: 

Прв степен на загрозеност - протокот на вода кај јавувачката станица Скопје и  

Зелениково изнесува Q=300-399 м³/секунда. 

Втор степен на загрозеност - протокот на вода кај јавувачката станица Скопје и  

Зелениково изнесува Q=400-799 м³/секунда и се очекува 
зголемување. 

Трет степен на загрозеност - протокот на вода кај јавувачката станица Скопје и  

Зелениково изнесува Q>800 м³/секунда.  

Четврти степен на загрозеност - протокот на вода кај јавувачката станица  

Скопје и Зелениково изнесува Q>300 м³/секунда и постои  

можност за уривање или е урната браната на езерото “Младост“. 

 

Потребно време за пристигнување на почетниот бран на наведените количини 
на вода во секторот 1 (с.Башино Село) е т- 11-12 часа, по јавувањето на водомерната 
станица Скопје,а при уривање на браната на езерото “Младост“ е т-5-10 минути. 
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Потребното време за пристигнување на почетниот бран од сливот р.Пчиња до 
вливот во р.Вардар е т-8 часа,а од вливот во р.Вардар до с.Башино Село е т-3-4 часа. 

 

 б. Прогласувањето на степените на загрозеност од поплави за  секторот 2 
(река Вардар), ќе се врши кога протокот на вода во јавувачката станица Велес 
изнесува: 

Прв степен на загрозеност - Q=200-399 м³/секунда. 

Втор степен на загрозеност - Q=400-799 м³/секунда.  

Трет степен на загрозеност - Q>800 м³/секунда . 

Четврти степен на загрозеност - кога Q>300 м³/секунда и постои можност за  

уривање или е урната браната на езерото “Младост“ или браната на  

хидроакумулацијата “Лисиче“ или за двете заедно. 

 

Потребно време за пристигнување на почетниот бран на наведените количини 
на вода во секторот 2 (с.Башино Село) е т- 30-40 минути, по пристигнувањето на 
челниот бран во с.Башино Село,а при уривање на браната на езерото “Младост“ е т-
10-30 минути.  

в. Прогласувањето на степените на загрозеност од поплави за потсекторот 2 
(река Тополка), а првенствено за населба Превалец,ќе се врши кога протокот на вода 
во јавувачката станица Голозинци изнесува: 

Прв степен на загрозеност - Q=45-49 м³/секунда. 

Втор степен на загрозеност - Q=50-69 м³/секунда.  

Трет степен на загрозеност - Q>70 м³/секунда. 

Четврти степен на загрозеност - кога Q>50 м³/секунда и постои можност за  

уривање или е урната браната на хидроакумулацијата “Лисиче“. 

 

Потребно време за пристигнување на почетниот бран на наведените количини 
на вода во потсекторот 2 (железничка станица Тополка) е т- 2-4 часа, по јавувањето 
на водомерната станица Голозинци,а при уривање на браната на хидроакумулацијата 
„Лисиче“ т- 2-3 часа. 

 

г. Прогласувањето на степените на загрозеност од поплави за потсекторот 3 
(река  Бабуна), на делот од с.Витанци до влезот во Клисурата и низводно од излезот 
на клисурата до вливот во реката Вардар, а првенствено во атарот на с.Војница 
иатарот на с.Црквино, ќе се врши кога протокот на вода во јавувачката станица Стари 
Град изнесува: 

Прв степен на загрозеност - Q=70-79 м³/секунда. 

Втор степен на загрозеност - Q=80-89 м³/секунда.  
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Трет степен на загрозеност - Q>90 м³/секунда.   

 

Потребно време за пристигнување на почетниот бран на наведените количини 
на вода во потсекторот 3 (с.Војница) е т- 3-4 часа, по јавувањето на водомерната 
станица Стари Град.       

 

Б.1.4.И з в е с т у в а њ е 

 

Известувањето на населението во загрозеното подрачје, ќе се врши преку 
претседателите на урбаните и месните заедници,кои информациите од општинскиот 
штаб за заштита и спасување ги добиваат телефонски и преку регионалниот центар за 
управување со кризи (телефонски и радиоврски), а во итни случаи и преку средствата 
за јавно информирање (ТВ канал 21,ТВ Здравкин,радио 5 фм и интернет порталите). 

Известување на трговските друштва во загрозеното подрачје и субјектите кои 
учествуваат во заштитата (одбраната) и спасувањето од поплави предвидени со овој 
план, ќе се врши телефонски.  

             Известувањето треба да ги содржи следните податоци :  

 - количина и интензитет на врнежите-податоци од дождомерните станици; 

- количина на протокот на вода и висина на водостојот на реките во  

  водомерните станици и во хидроакумулациите и прогноза за очекуваното  

  зголемување на водостојот; 

- очекувани (критични) места на излевање,потесна микро локација и најблиски  

              приодни патишта;и 

 - препорака за нивната постапка и ангажирање. 

По добиеното известување, учесниците започнуваат да ги  спроведуваат 
планираните или наложените мерки за заштита (одбрана) и спасување од поплави и 
воспоставуваат постојана врска со општинскиот штаб за заштита и спасување, заради 
размена на податоци и координирање на активностите. 

 

Б.2.Активности за времетраењето на поплавата-организација на 

       спроведувањето на заштитата и спасувањето од поплави  

 

Активностите за заштитата и спасувањето од поплави за време траењето на 
опасноста-поплавата (активна заштита и спасување), ќе се спроведува според 
прогласените степени на загрозеност од поплави. 
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Б.2.1. Трет степен за загрозеност (за време на поплавата) 

 

Во овој степен на загрозеност се спроведуваат следните активности :  

-општинскиот штаб за заштита и спасување, ја следи состојбата,раководи и ги 
координира активностите на учесниците, преку издавање на наредби, насоки и 
препораки. Наложените мерки треба да бидат ефикасни и оправдани; 

-сите учесници во заштитата и спасувањето од поплави, започнуваат со 
извршување на активностите за заштита и спасување од поплави на критичните места 
каде се очекува излевање на водите од водотеците или веќе постои излевање. 
Наложените мерки треба да бидат ефикасни и оправдани; 

-и понатаму се спроведуваат неизвршените активности од вториот степен на 
загрозеност; 

- се дава аларм (тревожење) за опасност на целото загрозено и зафатено 
подрачје; 

-се евакуира населението од загрозеното-поплавеното подрачје-според планот 
за евакуација; 

-пунктовите за заштита (одбрана) од поплави во загрозените реони, ги 
извршуваат планираните или дополнително наложените задачи;  

-се врши затварање на местата каде е можно излевање на водите од коритата 
на водотеците, со вреќи со песок или камења и чакал; 

-се прават насипи со механизација на критичните места,заради спречување на 
излевањето на водата од коритата на водотеците; 

-се отстрануваат дрвја и друг материјал од раклите (столбовите) на мостовите;  

-во поплавените подрачја, се обезбедува премин и превоз преку вода, се 
спасуваат-извлекуваат  загрозените луѓе во вода и под вода; 

-се дава прва медицинска помош на настраданите-според планот за прва 
медицинска помош; 

-се црпи вода од поплавени простории во објекти, доколку за тоа постојат 
оправдани можности и се извлекуваат удавените; 

-се спасуваат-извлекуваат животни од поплавени подрачја; 

-се евакуираат материјални добра, производи од животинско и растително 
потекло; 

-се врши празнење или сопирање на испуштањето на вода од 
хидроакумулациите езеро „Младост“ и „Лисиче“; 

-се прават алтернативни нужни премини преку коритата на водотеците,доколку 
мостовите се ризични или се оштетени; 

-се прават одводи од созадени акумулации од поплавата; 

-се прават алтернативни нужни поврзувања на однесени делови од патишта 
или железничка пруга; 
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-се врши дотур на вода,храна, лекови и средства за хигиена за населението во 
загрозеното-поплавеното подрачје; 

-се интервенира-поправа оштетената инфра структура, со цел да се обезбеди 
нужно снабдување на загрозеното-поплавеното подрачје со вода и електрична 
енергија; 

-се следи хигиеноепидемиолошката состојба во загрозеното-поплавеното 
подрачје и се применуваат потребните хигиеноепидемиолошки мерки (дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на простори и објекти како и други хигиено-
епидемиолошки мерки) и тоа посебно на објектите за водоснабдување и објектите за 
производство и преработка на храна; 

-се запознава населението во загрозеното подрачје за активностите кои се 
спроведуваат за заштита и спасување од поплави и со мерките на заштита кои треба 
секој да ги спроведува, начинот на нивното однесување и учеството заштитата и 
спасувањето од поплавите;и 

-по оценка на штабот, градоначалникот на општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување 
или на други државни органи и институции. 

 

Б.2.2. Четврти степен за загрозеност (постои опасност за уривање на брана 

или веќе е урната) 

 

Во овој степен на загрозеност се спроведуваат следните активности :  

 

-и понатаму се спроведуваат активностите од третиот степен на загрозеност; 

-за време на опасност од уривање на брана,се врши навремено известување и 
тревожење на населението во загрозеното подрачје и се спроведува евакуација на 
населението и материјалните добра; 

-по уривање на брана,навремено се известува и тревожи населението,заради 
брзо напуштање на објектите (домовите и работните простории) во загорзеното-
поплавеното подрачје; 

-се евакуира населението од загрозеното-поплавеното подрачје-според планот 
за евакуација; 

 

Б.2.3. Пунктови за заштита (одбрана) од поплави 

 

За организирана и брза интервенција при надоаѓање на големите води на 
подрачјето на општината Велес по течението на реката Вардар и двете притоки 
рекатаТополка и реката Бабуна, ќе се организираат 5 заштитни (одбранбени)  
пунктови (места за складирање на заштитен материјал) и тоа :  

- Пункт 1 - Град Велес 
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- Пункт 2 - Башино Село 

- Пункт 3 - Долно Караслари 

- Пункт 4 - железничка Станица Тополка 

- Пункт 5 - с.Ораовец 

Потребните заштитни средства (песок, чакал, камења и др.), алат, возила, 
механизација, работна рака, видот на интервенциите и местата каде ќе интервенираат 
се прикажани во прегледот на пунктовитеза заштита (одбрана) од поплави во Општина 
Велес, кој е составен дел на овој план. 

 

 Б.2.4. Логистичка поддршка 

 Логистичката поддршка ќе се обезбедува според планот за логистичка 
поддршка на учесниците, а првенствено за следните содржини: 

 а) Средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник 
за своите екипи. 

 б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите екипи. 

 в)  Здравствено обезбедување на учесниците ЈЗУ Здравен дом Велес. 

 г) Обезбедување на местата на интервенциите и транспортот ќе врши МВР-УВР 
Велес. 

 

 Б.2.5. Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите за заштита и спасување од поплави ќе раководи и координира 
општинскиот штаб за заштита и спасување.  

 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување, 
раководењето и координацијата, ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. 

 Командирите на единиците и екипите ќе раководат-командуваат со 
активностите кои се извршуваат на местото на непогодата. 

 

 В.2.6.Активности по завршувањето на  поплавата (настанот) 

 

Механизација и екипите на трговските друштва (според склучен договор) и 
екипи на дирекцијата за заштита и спасување, ќе прават одводи од созадени 
акумулации од поплавата, заради истекување на акумулираната вода. 

Територијалната противпожарна единица и екипи од општинските единици за 
заштита и спасување и екипи на дирекцијата за заштита и спасување, ќе ја црпат 
водата од поплавените простории во објектите.  
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Ќе се врши прочистување на водата за пиење во населби во кои се загадени 
изворите на вода, со екипи на Црвениот Крст-Велес 

 Во населбите кадешто не постојат можности за снабдување на здрава вода за 
пиење и напојување од сопствените извори, ќе се врши дотур на вода од 
незагрозените подрачја со цистерни и други садови за вода.Дотурот на вода за 
пиењеќе го вршат ЈКП Дервен, ТППЕ, Црвениот Крст и републичките сили за заштита 
и спасување. 

 По завршување на заштитата и спасувањето од поплави, ангажираните 
интервентни единици и екипи, се распуштаат-се враќаат во својата база. 

Процена на настанатите штети од непогодата ќе врши општинската комисија за 
процена на штети од природни непогоди и други несреќи и државната комисија за 
процена на штети од природни непогоди и други несреќи. 

Санирање на последиците и штетите кои се настанати од природната непогода 
или друга несреќа, ќе се врши според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата на настраданото подрачје (посебно санација на 
објектите за водоснабдување), општината ќе склучи договори со правните лица во 
постапка предвидена за врема на природни непогоди и други несреќи. 

 

 Б.2.7. У ч е с н и ц и  

 Во заштитата и спсувањето од поплави ќе учествуваат :  

• Градоначалникот на Општина Велес и неговите служби; 
• ОШЗС-просторни сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
• ЈКП Дервен; 
• ТППЕ-територијална професионална противпожарна единица; 
• Претседателот и советот на урбаните и месните заедници во загрозените 

подрачја; 
• Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и 

спасување-Велес,со републичките сили за заштита и спасување; 
• Министерството за здравство-санитарен и здравствен инспекторат; 
• ЈЗУ за јавно здравство; 
• ЈЗУ здравен дом; 
• УХМР-управа за хидрометеоролошки работи; 
• Ветеринарна станица во Велес; 
• Ветеринарен инспектор; 
• МВР-УВР-Велес; 
• Министерството за земјоделие и шумарство ( подрачно одделение за 

земјоделие и шумарство Велес); 
• Министерсвото за животна средина и просторно планирање; 
• Министерството за транспорт и врски; 
• Министерството за одбрана-подрачно одделение Велес; 
• Општинската организација на Црвениот Крст; 
• Трговски друштва според склучен договор;и 
• ЦУК-РЦУК Велес;и други. 
 

Учесниците меѓусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 



 15 

 

П р е г л е д 

на превентивни активности во спроведувањето на заштитата  

и спасувањето од поплави во Општина Велес 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
оп

ла
ви

 

Изработка на план за заштита и спасување од 
поплави-составен дел на ПЗСПНДН и редовно 
ажурирање на податоците во него 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31.10. 

2015 

Определување на места и брегови на 
водотеците (реките Вардар, Тополка  и Бабуна), 
каде најчесто се јавуваат излевања на водата и 
предвидување на најпотребни хидротехнички и 
други заштитни работи и мерки за брзо 
спречување на излевањето и нивно внесување 
во урбанистичките планови.  

-Сектор за урба-
низам,сообракај 
и екологија 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30.11. 

2016 

Преиспитување на утврдените одбранбени 
линии (делници и сектори) за заштита од 
поплави вдолж водотеците во општината. 
Заради поволната конфикурација и кратката 
должина на реката Вардар и вливните реки од 
сливното подрачје, а за заштита на 
материјалните добра од поплави во критичните 
места, одбранбените линии вдолж водтеците во 
општината, преставуваат една делница,која е 
поделена на 3 сектори и 3 потсектори. 

-Сектор за урба-
низам,сообракај 
и екологија 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30.11. 

2016 

Определување на места (пунктови) по 
должината на секторите,каде ќе се депонира 
потребниот заштитен материјал вдолж 
водотеците во општината, потребен за изведба 
на заштитни насипи,кои ќе го попречуваат 
брзото излевање на водите од коритото на 
водотеците. 

-Сектор за урба-
низам,сообракај 
и екологија 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30.11. 

2016 

Определување-утврдување на хидротехнички и 
други заштитни мерки, за објектие во и покрај 
коритата и бреговите на водотеците (мостови, 
наноси од земја, дрва и друг материјал и 
други),кои го попречуваат течењето на 
големите води. 

-Сектор за урба-
низам,сообракај 
и екологија 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

30.11. 

2016 

Обележување (поставување на белеги) на 
плавните места од големите води,особено во 
урбаните делови на општината. 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

31.12. 

2016 

Изработка и реализација на годишни акциони 
програми за чистење на коритатата на 
водотеците,заради овозможување на брз 
проток на големите води во коритатата на 
водотеците. 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС-ПОЗС 

31.12. 

2015 

Поставување на сензори за пратење на 
стабилноста на телото на браните (езеро 
“Младост“ и хидроакумулацијата “Лисиче“). 

СУСЕ Сопствениците 
на браните 

31.12. 
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2016 

Воспоставување на систем за алармирање во 
случај на рушење на браните (езеро “Младост“ 
и хидроакумулацијата “Лисиче“). 

СУСЕ Сопствениците 
на браните 

31.12. 

2016 

Поставување и одржување на водомерни места 
на реките Вардар, Тополка и Бабуна и на 
дождомерни места на територијата на 
општината. 

СУСЕ УХМР 31.12. 

2015 

Пополнување на единицата за заштитата и 
спасувањето од поплави со персонал и 
материјални ресурси, според личниот и 
материјалниот состав. 

-одговорно лице 

-сектор за 
финансии 

-ДЗС-ПОЗС 

-МО-ПОО 

31.12. 

2015 

Пополнување на пунктовите за заштита 
(одбрана) од поплави со луѓе и материјални 
средства. 

-одговорно лице 

-СУСЕ 

-ЈКП Дервен 

-фирми според 
склучен 
договор 

31.12. 

2015 

Едуцирање (обучување) и оспособување на 
припадниците на единицата за заштитата и 
спасувањето од поплави, на членовите на 
пукнтовите за заштита од поплави и на 
членовите на екипите кои учествуваат во 
заштитата и спасувањето од поплави. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДСЗ-ПОЗС-
центар за 
обука 

31.12. 

2016 

Редовен тренинг, увежбување и потсетување, 
на припадниците на единицата за заштитата и 
спасувањето од поплави, на членовите на 
пукнтовите за заштита од поплави и на 
членовите на екипите кои учествуваат во 
заштитата и спасувањето од поплави. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДСЗ-ПОЗС-
центар за 
обука 

-останати 
учесници 

постојано 

Обезбедување потребен минимум на 
персонални и материјални ресурси за 
функционирање на заштитата и спасувањето 
од поплави 

-сектор за 
финансии 

-ДЗС-ПОЗС 

-Трговски 
друштва  

31.12. 

2016 

Воспоставување на радио и телефонски врски 
со дежурните служби на браните и 
водомерните и дождомерните места 

   

Запознавање-едуцирање на настраданото и 
загрозеното население за обврските кои ги 
имаат во заштитатаод поплави.  

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС 

-електронски 
медиуми 

постојано 

     

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување    

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообракај и екологија 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МО-ПОО-Министерство за одбрана-подрачна организациона единица Велес 

УХМР-Управа за хидрометеоролошки работи 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ПЗСПНДН-План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. 
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П р е г л е д 

на оперативни активности за заштита и спасување 

 од поплави во Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
оп

ла
ви

 

П р е д   п о п л а в а т а  (н а с т а н о т) 

Прв степен на загрозеност од поплави 

Градоначалникот и одговорното лице ги 
анализаираат податоците за количеството на вода во 
водотеците во општината и по соствена проценка 
донесува одлука за прогласување на прв степен на 
загрозеност од поплави. 

-градоначалник 

-одговорно лице 

-УХМР 

-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

Го активира-мобилизирана општинскиот штаб за 
заштита и спасување  и воспоставува-воведува  
дежурство. 

-градоначалник 

-одговорно лице 

Членовите на 
ОШЗС 

Воспоставување на постојан контакт (радио и 
телефонски врски) со одговорните и дежурните лица 
на водомерните и дождомерните места и браните на 
езерото „Младост“ и хидроакумулацијата „Лисиче“ и 
пратење на врнежите и протокот на вода во 
водотеците. 

-ОШЗС 

-Одговорно лице 

-УХМР-дежурни во 
водомерни и дождо-
мерни станици 

-дежурни служби во 
брана езеро 
“Младост“ и 
хидроакумулација 
“Лисиче“ 

Размена на податоци за подготвеноста на државните 
органи кои учествуваат во заштитата и спасувањето 
од поплави, и тоа : 

-министерството за животна средина и просторно 
планирање;  

-министерството за транспорт и врски; 

-министерството за земјоделие и шумарство (ПО); 

-управата за хидрометеоролошки работи-УХМР; 

-министерството за здравство-санитарен и 
здравствен инспекторат; 

-ЈЗУ за јавно здравство; 

-министерството за внатрешни работи-СВР Велес; 

-дирекцијата за заштита и спасување-ПОЗС Велес; 

-регионален центар за управување со кризи и други. 

-Градоначалник 

-одговорно лице 

-МЖСПП 

-МТВ 

-МЗШ-ПЕ Велес 

-УХМР 

-МЗ -СЗИ 

-ЈЗУ за јавно 
здравство Велес 

-МЖСПП 

-МВР 

-РЦУК-ЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

Втор степен на загрозеност од поплави (непосредна опасност од поплави) 

На основа на добиените информации за количините 
на врнежите и на водите во водотеците во општината 
и прогнозата за очекуваниот пораст, општинскиот 
штаб за заштита и спасување,прогласува втор степен 

градоначалникот -УХМР 

-РЦУК 
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на загрозеност од поплави и донесува одлуки и 
наредби за натамошното ангажирање на учесниците 
во заштитата од поплави. 

Командантот на ОШЗС бара да се зајакне на 
дежурството во УХМР (дождомерни и водомерни 
станици) за Велешкото сливно подрачје и редовно да 
се доставуваат  информации за количеството на 
водите во водотеците (јавувачки и почетни станици), 
за количеството на врнежите за наредните 12, 24и 48 
часа.Информациите ќе се доставуваат во пократки 
интервали ( на два до четири часа ) и тоа директно во 
ОШЗС или преку РЦУК. 

Командантот на 
ОШЗС 

УХМР-дождомерни 
и водомерни 
станици 

Упатување на екипи за следење на водостојот на 
критичните места за излевање во секторите во кои се 
очекува излевање и за контрола на насипите кои се 
изведени вдолж критичните места.Екипите 
доставуваат редовно информации до општинскиот 
штаб за заштита и спасување. 

-Командантот на 
ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-СУСЕ 

-надлежни државни 
органи 

Предупредување на одговорните (дежурните) лица во 
браната на хидроакумулациониот систем “Лисиче“ и 
браната на езерото “Младост“,за можностите за 
зголемување на водостојот и препорачување и 
наложување на мерките кои треба да ги преземат 

ОШЗС дежурни служби во 
брана езеро 
“Младост“ и брана 
хидроакумулација 
“Лисиче“ 

Во зависност од водостоите и протокот на водите во 
во водотеците и водостојот во хидроакумулациите 
езеро „Младост“ и „Лисиче“,се воспоставува режим на 
нивно празнење или сопирање на испуштањето на 
водата. 

ОШЗС Одговорните- 
дежурните лица  

Предупредување на одговорните лица во учесниците 
за заштита од поплави, за следење на состојбата и 
препорачување-наложување на мерки кои треба да ги 
преземат. 

ОШЗС 

 

Одговорните лица 
кај сите учесници 

Проверка на обезбедноста на местата за депонирање 
на заштитен материјал (пунктовите за заштита и 
спасување од поплави) со луѓе и предвидените 
материјали,опрема,алати и технички средства. 

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-СУСЕ 

Одговорните лица 
во пунктовите 

Проверка на состојбите во складовите од кои се зима 
материјал за поставување на насипи (песок,чакал, 
камења и др.)и вршење на подготовки за нивно 
користење и транспорт. 

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-СУСЕ 

Одговорните лица 
во складовите 

Подготвување на транспортните средства, 
механизацијата,алатот, материјалите и луѓето, кои се 
вклучени во правењето на насипи и другите 
активности за заштита и спасување од поплави. 

СУСЕ Одговорните лица 
во субјектите 
според склучен 
договор 

Активирање на пунктовите за заштита (одбрана) од 
поплави и започнување со изведба на заштитни 
насипи 

-ОШЗС Одговорнит елица 
во пунктовите 

Се отстрануваат предмети и објекти кои го 
попречуваат течењето на надојдените води 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-Персонал од 
пунктовите 

-ТД според склучен 
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договор 

Активирање-мобилизирање на општинските единици 
за заштита и спасување и на останатите учесници во 
заштитата и спасување од поплави 

-Командант на 
ОШЗС 

-одговорно лице 

-куририте 

-припадниците на 
ОЕЗС 

Проверка на поставените белеги-знаци за дофатот на 
плавниот бран,а доколку не се поставени,се 
поставуваат нови или на друг начин се ознаучува 
плавниот простор 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-ОЕЗС 

 

Претседатели на 
УЗ и МЗ 

Проверка на пополнетоста на единицата за 
заштитата и спасувањето од поплави со припадници 
и материјални ресурси, според личниот и 
материјалниот состав 

-ОШЗС Командири на 
единиците 

Проверка на едуцираноста и оспособеноста на 
припадниците на единицата за заштитата и 
спасувањето од поплави 

-ОШЗС Командирот на 
единицата 

Проверка на подготвеноста на останатите екипи кои 
учествуваат во заштитата и спасувањето од поплави 
(пополнетост, обученост, опременост и др.) 

ОШЗС -одговорните лица 

-командирите на 
екипите 

Проверка на усогласеноста на плановите за заштита 
од поплави на останатите учесници и во зависност од 
условите и временските можности ќе се врши 
целосно или редуцирано усогласување на 
планираните активности. 

-ОШЗС 

-одговорното лице 

Одговорните лица 
на учесниците 

Обезбедување на потребен минимум на персонални 
и материјални ресурси за функционирање на 
заштитата и спасувањето од поплави 

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС 

-МО-ПОО 

Проверка на капацитетите за сместување на 
загрозеното население,во случај на евакуација 

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

Одговорните лица 
во планирание 
субјектите 

Проверка на системот за врски (радио и телефонски), 
помеѓу  учесниците во заштитата од поплави 

Служби на 
градоначалникот 

Одговорните лица 
во планирание 
субјектите 

Општинскиот штаб за заштита и спасување води 
евиденција за сите доспеани информации,во книгата 
за настани 

ОШЗС-
администраторот 

Одговорните лица 
во планираните 
субјекти 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасу-
вање, се врши прераспределување на задачите на 
учесниците во заштитата и спасувањето од поплави. 

ОШЗС  

Прогласување на степени на загрозеност од поплави 

-Првиот степен на загрозеност од поплави 

 го прогласува градоначалникот. 

-Вториот, третиот  и четвртиот степен на загрозеност    

од поплави  

ги прогласува општинскиот штаб за заштита и 
спасување, по претходна консултација со дирекцијата 

-градоначалникот 

-командантот на 
ОШЗС 

-УХМР 

-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорни лица во 
браните на езерото 
„Младост“ и 
хидроакумулацијата 
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за заштита и спасување и управата за 
хидрометеоролошки работи. 

“Лисиче“ 

Прогласувањето на степените на загрозеност од 
поплави за секторите 0, 1 и 2 (река Вардар), а 
првенствено за градот Велес, ќе се врши кога 
протокот на вода во јавувачките станици изнесува: 

-Прв степен на загрозеност - протокот на вода кај 
јавувачката станица Скопје и Зелениково изнесува 
Q=300-399 м³/секунда. 

-Втор степен на загрозеност - протокот на вода кај 
јавувачката станица Скопје и Зелениково изнесува 
Q=400-799 м³/секунда и се очекува зголемување. 

-Трет степен на загрозеност - протокот на вода кај 
јавувачката станица Скопје и Зелениково изнесува 
Q>800 м³/секунда.  

-Четврти степен на загрозеност - протокот на вода кај 
јавувачката станица Скопје и Зелениково изнесува 
Q>300 м³/секунда и постои можност за уривање или е 
урната браната на езерото “Младост“. 

Потребно време за пристигнување на почетниот бран 
на наведените количини на вода во секторот 1 
(с.Башино Село) е т-11 часа, по јавувањето на 
водомерната станица Скопје,а при уривање на 
браната на езерото „Младост“ е т-5-10 минути. 

-градоначалникот 

-командантот на 
ОШЗС 

-УХМР 

-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорни лица во 
браните на езерото 
“Младост“ и 
хидроакумулацијата 
“Лисиче“ 

Прогласувањето на степените на загрозеност од 
поплави за  секторот 2 (река Вардар), ќе се врши 
кога протокот на вода во јавувачката станица Велес 
изнесува: 

-Прв степен на загрозеност - Q=200-399 м³/секунда. 

-Втор степен на загрозеност - Q=400-799 м³/секунда.  

-Трет степен на загрозеност - Q>800 м³/секунда . 

-Четврт степен на загрозеност - кога Q>300м³/секунда 
и постои можност за уривање или е урната браната 
на езерото „Младост“ или браната на 
хидроакумулацијата „Лисиче“ или за двете заедно. 

-градоначалникот 

-командантот на 
ОШЗС 

-УХМР 

-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорни лица во 
браните на езерото 
“Младост“ и 
хидроакумулацијата 
“Лисиче“ 

Прогласувањето на степените на загрозеност од 
поплави за потсекторот 2 (река Тополка), а првен-
ствено за населба Превалец,ќе се врши кога протокот 
на вода во јавувачката станица Голозинци изнесува: 

-Прв степен на загрозеност - Q=45-49 м³/секунда. 

-Втор степен на загрозеност - Q=50-69 м³/секунда.  

-Трет степен на загрозеност - Q>70 м³/секунда. 

-Четврти степен на загрозеност- кога Q>50 м³/секунда 
и постои можност за уривање или е урната браната 
на хидроакумулацијата “Лисиче“. 

-градоначалникот 

-командантот на 
ОШЗС 

-УХМР 

-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорни лица во 
браните на езерото 
“Младост“ и 
хидроакумулацијата 
“Лисиче“ 

Прогласувањето на степените на загрозеност од 
поплави за потсекторот 3 (река  Бабуна), на делот 
од с.Витанци до влезот во Клисурата и низводно од 
излезот на клисурата до вливот во реката Вардар, а 
првенствено во атарот на с.Војница и атарот на 

-градоначалникот 

-командантот на 
ОШЗС 

-УХМР 

-РЦУК 
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с.Црквино, ќе се врши кога протокот на вода во 
јавувачките станица Стари Град изнесува: 

-Прв степен на загрозеност - Q=70-79 м³/секунда. 

-Втор степен на загрозеност - Q=80-89 м³/секунда.  

-Трет степен на загрозеност - Q>90 м³/секунда.   

-ДЗС-ПОЗС 

И з в е с т у в а њ е 

-Известувањето на населението во загрозеното 
подрачје, ќе се врши преку претседателите на УЗ и 
МЗ кои информациите од ОШЗС ги добиваат 
телефонски и преку регионалниот центар за 
управување со кризи (телефонски и радиоврски), а во 
итни случаи и преку средствата за јавно 
информирање (ТВ канал 21, ТВ Здравкин,радио 5 фм 
и интернет порталите). 

-Известување на трговските друштва во загрозеното 
подрачје и субјектите кои учествуваат во заштитата 
(одбраната) и спасувањето од поплави предвидени 
со овој план, ќе се врши телефонски.  

-По добиеното известување, учесниците отпочнуваат 
да ги  спроведуваат планираните или наложените 
мерки за заштита (одбрана) и спасување од поплави 
и воспоставуваат постојана врска со општинскиот 
штаб за заштита и спасување, заради размена на 
податоци и координирање на активностите. 

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-претседатели на 
УЗ и МЗ 

-одговорни лица кај 
учесниците 

-ТВ канал 21 

-ТВ Здравкин 

-радио 5 фм 

    

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОЕЗС-општински единици за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообракај и екологија 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување  

УХМР-Управа за хидрометеоролошки работи 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МЗ-Министерсво за здравство 

МЗ-ЈЗУ-Министерсво за здравство-јавна здравствена установа 

МЗШ-ПЕ-Министерство за земјоделие и шумарство-подрачна единица 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за управување со кризи 

УЗ-МЗ-Урбани заедници-месни заедници 

 

 

 



 22 

П р е г л е д 

на оперативни активности за заштита и спасување 

 од поплави во Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
оп

ла
ви

 

З а   в р е м е   н а   п о л а в а т а  (н а с т а н о т) 

Трет степен на загрозеност од поплави (за време на поплавата) 

Општинскиот штаб за заштита и спасување, ја следи 
состојбата,раководи и ги координира активностите на 
учесниците, преку издавање на наредби, насоки и 
препораки. Наложените мерки треба да бидат 
ефикасни и оправдани. 

ОШЗС Сите учесници 

Сите учесници во заштитата и спасувањето од 
поплави,започнуваат со извршување на активностите 
за заштита и спасување од поплави,на критичните 
места каде се очекува излевање на водите од 
водотеците или веќе постои излевање. Наложените 
мерки треба да бидат ефикасни и оправдани 

-службите на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-ОЕЗС  

-претседатели на 
УЗ и МЗ 

-сите учесници 

-ТД според склучен 
договор 

И понатаму се спроведуваат неизвршените 
активности од вториот степен на загрозеност 

сите учесници Сите учесници 

Се дава аларм (тревожење) за опасност на целото 
загрозено и зафатено подрачје 

ОШЗС РЦУК 

Се евакуира населението од загрозеното-
поплавеното подрачје и се сместува (згрижува)-
според планот за евакуација и згрижување 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-претседатели на 
УЗ и МЗ 

-ДЗС-ПОЗС 

-ТД според склучен 
договор 

Пунктовите за заштита (одбрана) од поплави во 
загрозените реони,ги извршуваат планираните или 
дополнително наложените задачи. 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-ОЕЗС 

-персоналот од 
пунктовите 

-ТД според склучен 
договор 

-ДЗС-ПОЗС 

Се врши затварање на местата каде е можно 
излевање на водите од коритата на водотеците, со 
вреќи со песок или камења и чакал. 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-ОЕЗС 

-вработени од ТД 

-населението 

-ДЗС-ПОЗС 

Се прават насипи со механизација на критичните 
места,заради спречување на излевањето на водата 
од коритата на водотеците. 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-ОЕЗС 

-персоналот од 
пунктовите 

-ТД според склучен 
договор 

-ДЗС-ПОЗС 
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Се отстрануваат дрвја и друг материјал од раклите 
(столбовите) на мостовите. 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-ОЕЗС 

-персоналот од 
пунктовите 

-ТД според склучен 
договор 

-ДЗС-ПОЗС 

Во поплавените подрачја,се обезбедува премин и 
превоз преку вода,се спасуваат-извлекуваат  
загрозените луѓе во вода и под вода. 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-ОЕЗС 

-ТД според склучен 
договор 

-кајакари-гемиџии 

-црвен крст 

-ДЗС-ПОЗС 

Се дава прва медицинска помош на настраданите-
според планот за прва медицинска помош. 

-единицата за 
прва медицинска 
помош 

-ЈЗУ-здравен дом 

-црвен крст 

-ДЗС-ПОЗС 

Се црпи вода од поплавени простории во објекти, 
доколку за тоа постојат оправдани можности и се 
извлекуваат удавените. 

-ТППЕ 

-ОЕЗС 

-кајакари-гемиџии 

-црвен крст 

-ДЗС-ПОЗС 

се спасуваат-извлекуваат животни од поплавени 
подрачја. 

-ОЕЗС -сопствениците 

-ДЗС-ПОЗС 

Се евакуираат материјални добра,производи од 
животинско и растително потекло. 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-сопствениците 

-ТД според склучен 
договор 

-ДЗС-ПОЗС 

Се врши празнење или сопирање на испуштањето на 
вода од хидроакумулациите езеро “Младост“ и 
“Лисиче“. 

ОШЗС -дежурните лица во 
хидроакумулаците  

Се прават алтернативни нужни премини преку 
коритата на водотеците,доколку мостовите се 
ризични или се оштетени,а не постои друг премин. 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-ОЕЗС 

-персоналот од 
пунктовите 

-ТД според склучен 
договор 

-ДЗС-ПОЗС 

Се прават одводи од созадени водени акумулации од 
поплавата. 

Се прават алтернативни нужни поврзувања на 
однесени делови од патишта или железничка пруга 

Се врши дотоур на вода,храна,лекови и средства за 
хигиена,за населението во загрозеното-поплавено 
подрачје. 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-црвен крст 

-ДЗС-ПОЗС 

Се интервенира-поправа оштетената инфраструк-
тура, со цел да се обезбеди нужно снабдување на 
загрозеното-поплавеното подрачје, со вода и 
електрична енергија 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-екипи на ЕВН 

-ЈКП Дервен 

-ДЗС-ПОЗС 

Се следи хигиеноепидемиолошката состојба во 
загрозеното-поплавеното подрачје и се применуваат 
потребните хигиеноепидемиолошки мерки и тоа 
посебно на објектите за водоснабдување и објектите 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-МЗ-СЗИ 

-ЈЗУ за јавно 
здравство 
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за производство и преработка на храна. -црен крст 

-ЈКП Дервен 

-ДЗС-ПОЗС 

-ветеринарен 
инспектор 

Четврти степен на загрозеност од поплави (опасност од уривање или е урната брана) 

И понатаму се спроведуваат активностите од третиот 
степен на загрозеност. 

Сите учесници Сите учесници 

За време на опасност од уривање на брана,се врши 
навремено известување и тревожење на населението 
во загрозеното подрачје и се спроведува евакуација-
згрижување на населението и материјалните добра, 
според планот за евакуација и згрижување. 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-РЦУК 

-ТВ канал 21, ТВ 
Здравкин,радио 5 
фм и интернет 
порталите 

-населението и 
вработените 

-ДЗС-ПОЗС 

По уривање на брана,навремено се известува и 
тревожи населението,заради брзо напуштање на 
објектите (домовите и работните простории) во 
загорзеното-поплавеното подрачје. 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

-РЦУК 

-населението и 
вработените 

-ДЗС-ПОЗС 

Се евакуира-згрижува населението од загрозеното-
поплавеното подрачје-според планот за евакуација. 

Планираните 
учесници 

Планираните 
учесници 

    

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОЕЗС-Општински единици за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообркај и екологија 

УЗ-МЗ-Урбани заедници-месни заедници 

ТД-Трговски друштва 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување 

ПШЗС-Подрачен штаб за заштита и спасување Велес 

РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 

МЗ-СЗИ-Министерство за здравство-санитарен и здравствен инспекторат 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

ЈКП-Јавно комунално претпријатие 
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П р е г л е д 

на оперативни активности за заштита и спасување 

 од поплави во Општина Велес 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
оп

ла
ви

 

П о с л е  п о п л а в а т а  (н а с т а н о т) 

Механизација и екипи на трговските друштва (според 
склучен договор) и екипи на дирекцијата за заштита и 
спасување, ќе прават одводи од созадени акумулации 
од поплавата,заради истекување на акумулираната 
вода. 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

Трговски друштва 
според склучен 
договор 

Територијалната противпожарна единица и екипи од 
општинските единици за заштита и спасување и 
екипи на дирекцијата за заштита и спасување,ќе ја 
црпат водата од поплавените простории во објектите.  

-ТППЕ 

-екипи од ОЕЗС 

-екипи на ДЗС-
ПОЗС 

Ќе се врши прочистување на водата за пиење во 
населби во кои се загадени изворите на вода,со екипи 
на ЈКП Дервен и Црвениот Крст-Велес 

-ЈКП Дервен -екипи на црвениот 
крст од Велес 

Во населбите кадешто нема да постојат можности за 
снабдување на здрава вода за пиење и напојување 
од сопствените извори, ќе се врши дотур на вода од 
незагрозените подрачја со цистерни и други садови 
за вода.Дотурот на вода за пиење ќе го вршат ЈКП 
Дервен, ТППЕ, Црвениот Крст и републичките сили за 
заштита и спасување. 

-ТППЕ 

-ЈКП Деервен 

-екипи на црвен 
крст од Велес 

-екипи на ДЗС-
ПОЗС 

По завршување на заштитата и спасувањето од 
поплави, ангажираните интервентни единици и екипи, 
се распуштаат-се враќаат во својата база. 

градоначалник Одговорните лица 
во учесниците 

Следење на хигиеноепидемиолошката состојба во 
поплавеното подрачје и применува на потребните 
хигиеноепидемиолошки мерки (дезинфекција, 
деизинсекција и дератизација и други) и тоа посебно 
на објектите за водоснабдување и објектите за 
производство и преработка на храна. 

Службите на 
градоначалникот 

-МЗ-санитарен и 
здравствен 
инспекторат 

-ЈЗУ за јавно 
здравство 

-ветеринарен 
инспектор 

Процена на настанатите штети од непогодата ќе 
врши општинската комисија за процена на штети од 
природни непогоди и други несреќи и државната 
комисија за процена на штети од природни непогоди 
и други несреќи. 

Општинска 
комисија за 
процена на штети 

Државна комисија 
за процена на 
штети 

Санирање на последиците и штетите кои се наста-
нати од природната непогода или друга несреќа, ќе се 
врши според посебни планови за санација. 

-Служби на 
градоначалникот-
СУСЕ 

-ТД според склучен 
договор 

За реализација на санацијата на настраданото 
подрачје (посебно санација на објектите за 
водоснабдување), општината ќе склучи договори со 
правните лица во постапка предвидена за врема на 
природни непогоди и други несреќи 

-сектор за правни 
работи 

-избрани ТД 



 26 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОЕЗС-Општински единици за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообркај и екологија 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 

ЈКП-Јавно комунално претпријатие 

ТД-Трговски друштва 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување 

РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

МЗ-Министерство за здравство 

 

Преглед 

на одговорните служби и лица  

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

Орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ТППЕ Велес 193   

ЈЗУ здравен дом-брза помош 194   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев 043-232-406 071/237-538 

Раководителна одделен. Зоран Мецанов 043-232-406 071/397-235 

Одговорно лице Благој Калаузаров 043-232-406 075/312-156 

Општински штаб за заштита и спасување 

Командант Славчо Чадиев 043-232-406 071/237-538 

Началник Љупчо Лазевски 043/231-011 070/375-451 
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ЈКП Дервен 

директор Фиданчо Цековски 043/231-011 070/ 315-693 

заменик Александар Бузалков 043/231-011 075/395-505 

Одговорно лице Лазевски Љупчо 043/231-011 070/375-451 

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075/457-529 

заменик Тимчо Атанасов 043-232-818 070/696-796 

Управа за хидрометеоролошки работи 

Одговорно лице / / / 

заменик / / / 

ЈЗУ за јавно здравство Велес (хигиенски завод) 

Раководител д-р Флорентина Шурбеска 043-233-202 071/219-280 

Одговорно лице Бојан Тодоровски 043-233-202 076/252-022 

Министерство за земјоделие и шумарство-подрачно одделение Велес 

Раководител на ПЕ Антонио Трајковски 043-232-406 070/403-867 

Одговорно лице Дејан Палашев 043-232-406 076/570-011 

МВР-СВР ВЕЛЕС 

Началник Петре Игнов 043/217-203 070/276-372 

Заменик Димче Маневски 043/217-519 070/383-157 

Министерство за здравство-санитарен и здравствен инспекторат 

Раководител Др. Весна Вишинова 043/231-487 075/268-835 

Одговорно лице Др.Ленче Андонова 043/231-487 075/442-461 

Одговорно лице Др.АнгелПановски 
стоматолог 043/231-487 076/436-851 

Агенција за храна и ветеринарство 

Одговорни лица за храна  од животинско потекло   

Одговорно лице Перица Трајковски 043/212-284 070/383-158 

Одговорно лице  Тања Тодорова 043/212-284 070/409-274 

Одговорно лице  Виктор Наковски 043/212-284 070/409-223 

 

 

 

 

  



 28 

Одговорни лица за храна од неживотинско потекло   

Одговорно лице Др.Сузана Богеска 043/212-284 070/409-356 

Одговорно лице Др. Марија Давчева 043/212-284 070/409-357 

Одговорно лице  Дарко Блажевски 043/212-284 072/251-728 

Ветеринарна станица Велес 

Директор Диме Димитиевски 043/212-090 075/375-761 

Заменк на директор Никола Симоновски 043/212-090 075/375-760 

Одговорно лице Димче Цветановски 043/212-090 075/375-763 

Одговорно лице Марин Арсовски 043/212-090 075/375-762 

Други учесници 

Мин. за транспорт и врски       
(држ. инспекторат за трансп.) 

Милан Филипов (инсп. 
по патен сообр.) 

 076/430-326 

Министерство за ЖСПП Биљана                   
Шуркова Манаскова 

043/232-406 071/397-243 

Министерство за одбрана Митко Михалчев 043/232-230 070/403-231 

ЈЗУ општа болница д-р Атанас Василев 043-231-322 075/204-144 

ЈЗУ Здравен дом д-рТатјана Самаракова 043-233-322 076/427-066 

Црвен Крст Миле Маџаров 043-231-537 071/274-223 
070/736-338 

Одговорно лице Лидија Сланева 043-231-537 070/736-338 

Совет на Општина Велес 

 

 

Прилог на планот :  

-прилог-1 преглед на загрозени места од поплави; 

-прилог-2 преглед на хидритехничките мерки; 

-прилог-3 преглед на пунктовите за одбрана од поплави; 

-прилог-4 на карта на општината и на карта на градот високи води; 

-прилог-4а на карта на општината плавен бран езеро Млдост; 

-прилог-4б на карта на општината плавен бран брана “Лисиче“; 

-прилог-5 преглед на одделението за заштита од поплави на ОВ; 

-прилог-6 преглед на тимот за справување со катастрофи на ООЦК Велес; 

-прилог-акциона програма за чистење на речните корите во ОВ; 
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-прилог-8 преглед на РЕ-водот за заштита и спасување од поплави на ПОЗС  

 Велес; 

-прилог-8 преглед на ТБО за заштита и спасување од поплави на ПОЗС  Велес. 

 

 

Прилог-1 

Преглед  

на загрозени места и брегови на водотеците (реките Вардар,Бабуна и Тополка) 

каде најчесто се јавуваат излевање на водите на подрачјето на Општина Велес 

Состојба:Јуни 2015 година 

се
кт

ор
 

по
зи

ци
ја

 

С т р а н а  н а  в о д о т е к о т 

Д е с н а  Лева  

Микро локација Што загрозува Микро локација Што загрозува 

р е к а   В а р д а р 

0 1 

150-200 м. 
низводно од 
вливот на 
р.Пчиња во 
р.Вардар 

Бавчи и викенд куќи 20-30 м. кај 
вливот помеѓу 
р.Вардар и 
р.Пчиња  

-бавча – простории 
за животни 

1 1 

25-30 метри на 
десната страна 
возводно од 
мостот кај 
с.Башино Село  

-Пумпена станица 
на поанешна 
топилница 

-бавчи и куќи 

-мостот  

100 метри 
возводно од 
мостот кај 
с.Башино Село 

 

-бавчи и куќи на 
с.Башино Село 

-сепарацијата за 
песок 

-мостот 

1 2 

Низводно од 
мостот кај 
с.Башино 
Село,после 90 
метри,во 
должина од 350-
400 метри-
месност Шорка 

-рени бунарите-
резервни за вода за 
пиење на градот 

-бавчи и куќи 

-трговски објекти 

Спроти рени 
бунарите-
низводно од 
мостот во 
должина од 50-
100 метри 

Бавчи и куќи 

1 3 

Градскиот парк   

 

Паркот,со 
спортските објекти 

Спроти 
градскиот парк 
во должина од 
100-300 метри, 
населба Речани 

Бавчи и куќите во нив 

1 4 
10-20 метри 
возводно од 
Железен Мост  

Тесен појас пред 
колективна 
станбена зграда 

100-130 метри 
возводно од 
Железен Мост 

Бавчи и куќи во нив 
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1 5 

100-150 метри 
низводно-
месност 
Дворови 

-игралиштето 

-дворови и куќи 

-вливовите на 
атмосферската и 
канализациона 
мрежа 

Низводно од 
Железен Мост 
од хотел Вила 
Зора до вливот 
на потокот во 
р.Вардар-
улицата Петре 
Прличков и Стар 
Мост 

-сите објекти на 
улица Петре 
Прличков 
(станбени,трговски, 
јавни,авобуска 
станица и др.) 

-вливовите на 
атмосферската и 
канализациона 
мрежа 

-Стар Мост 

(најзагрозен дел од 
градот) 

2 1 

100-150 метри 
низводно од 
вливот на 
р.Тополка во 
р.Вардар 
низводно     

-станбени објекти 

-бјектите на АД  
Димко Митрев 

-црква свети Јован 

  

2 2 

30-50 метри 
низводно од 
вливот на 
р.Бабуна и 20-30 
метри возводно  

-бавчи и објекти во 
нив 

  

2 3 

  100-150м. 
низводно од 
местото кај 
мотел „ 
Македонија ” 

-бунарот и пумпата 
за вода за с.Долно 
Караслаи 

-бавчи-обработливо 
земјиште 

2 4 

Спроти 
с.Кочилари-
возводно 100-
150 метри 

-Рени бунарите на 
поранешен ХИВ 

-ќелезничка станица 
Згрополци 

На левата 
страна на 
р.Вардар 100 - 
150м. возводно 
од с.Кочилари  

-Куќи од с.Кочилари 

-бавчи во атарот на 
селото 

-обработливо 
земјиште и објекти на 
ТД Жито 

  р е к а  Т о п о л к а 

П
от

се
к-

то
р 

2 

1 

Од Керамика 
Нова па се до 
влезот во 
клисурата кај 
населба 
Превалец 

 

-станбени куќи 

-бавчи и викен куќи 

-затворот 

-мостотови 

Од Керамика 
Нова па се до 
влезот во 
клисурата кај 
населба 
Превалец 

-станбени куќи 

-индусктриски 
објекти:Керамика 
Нова,Дидо 
Текс,Макпетрол и др. 

-склад за гориво АД 
Макпетрол  
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П
от

се
к-

то
р 

2 

2 

Во 
непосредната 
близина на 
вливот на 
реката Тополка 
во река Вардар 

-мостот на 
регионалниот пат 
Велес→Гевгелија 

-мостот на 
железничката пруга  

Велес→Гевгелија 

Во 
непосредната 
близина на 
вливот на 
реката Тополка 
во река Вардар 

-мостот на 
регионалниот пат 
Велес→Гевгелија 

-мостот на 
железничката пруга  

Велес→Гевгелија 

  р е к а  Б а б у н а 

П
от

се
к-

то
р 

3 

1 

По целата 
должина од село 
Војница до 
влезот на реката 
во  клисурата кај 
с.Црквино    

 

 

-обработливи 
површини и викен 
куќи 

-мостот и патот за 
с.Војница и 
с.Ораовец 

По целата 
должина од 
село Војница до 
влезот на 
реката во  
клисурата кај 
с.Црквино    

 

-обработливи 
површини и викен 
куќи 

-мостот и патот за 
с.Војница и 
с.Ораовец 

П
от

се
к-

   
то

р 
3 

2 

Потег од излезот 
на клисурата кај 
с.Црквино до 
вливот на 
р.Бабуна во 
р.Вардар  

 

-куќи и обработливо 
земјиште 

-мостот на 
регионалниот пат 
Велес→Гевгелија 

-мостот на 
железничката пруга  

Велес→Гевгелија 

Потег од 
излезот на 
клисурата кај 
с.Црквино до 
вливот на 
р.Бабуна во 
р.Вардар  

 

-куќи и обработливо 
земјиште 

-мостот на 
регионалниот пат 
Велес→Гевгелија 

-мостот на 
железничката пруга  

Велес→Гевгелија 

-сепарација-база 

Ажурирал:Б.К. 25.02.2017 

 

Прилог-2 

Преглед 

на хидротехничките и други заштитни мерки за брзо спречување на излевањето 

на водотеците и бреговите  (загрозените места) во Општина Велес 

Состојба:Јуни 2015 година 

С
ек

то
р 

по
зи

ци
ја

 Хидротехнички и други заштитни 
мерки 

Потребен  

заштитен материјал 
Кој 

интервенира 

н а   р е к а   В а р д а р 

0 1 

На десната страна непосредно кај 
железничка станица Пчиња,ќе се прави 
насип од вреќи во висина од 1 
метар150-200 м. низводно од вливот на 
р.Пчиња во р.Вардар 

-100-150 -вреќи сопствениците 
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1 1 

На десната страна непосредно до 
пумпната станица за на поранешна 
Топилница,по целата должина ќе се 
прави насип висок до 1,5 метри, за кој е 
потребено  100-150м³ песок,чакал и 
камења. 

На левата страна на изливните места 
по целата должина ќе се прави насип 
од вреки со песок и чакал,во три реда 
со висна 1,5 метри,за што се потребни 
500-1000 вреќи и 80-120 м³  песок и 
чакал и земјен насип висок 2 метри,за 
што се потребни 450-550м³ земја или 
песок. 

-800-1000-вреќи 

-630-820 
м³,песок,чакал и 
камења 

Пункт 2, 

по потреба 

ќе му помага 

Пункт 1 

1 2 

На десната страна на изливните места 
по целата должина ќе се прави насип 
за кој се потребни 150-200 м³  
песок.чакал и камења.  

Во неепосредна близина на рени 
бунарите, ќе се прави насип од вреќи со 
песок и чакал во најмалку три реда,за 
што се потребни 500-700 вреќи и висок 
2 метри и 80-120 м³  песок и чакал. 

На левата страна спроти Рени 
бунарите, на изливните места по 
целата должина, ќе се прави насип 
висок 1-2 метри,за кој се потребни 150-
200 м³  песок,чакал и камења. 

-500-700 вреќи 

-380-520 м³  
песок,чакал и 
камења 

Пункт 1 

по потреба 

ќе му помага 

Пункт 1 

1 3 

На десната страна непосредно кај ЈКП 
Дервен да се затвори приодот со 
најмалку 150-200 вреќи со 
песок,наредени во три реда и 
песок,чакал и камења,за што се 
потребни 150-200 м³ . 

На левата страна-населба 
Речани,изливните места по целата 
должина ќе се затвораат со вреќи со 
песок,поставени во најмалку три 
реда,за што се потребни 500-1000 
вреќи и 80-120 м³  песок и чакал и 
земјен насип висок 2 метри,за што се 
потребни 300-450 м³  земја или песок. 

-650-1200 вреки 

-530-770 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

Пункт 1 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 2 и пункт 
4  

1 4 

На десната странапо целаа должина,ќе 
се прави насип од земја и песок,кој ќе 
се нанесува со градежни машини од 
брегот. 

На леват страна,ќе се затвораат 
изливните места со вречи со песок и 
чакал и друг погоден материјал.За ова 
се потребни 300-500 вреќи 50-80 м³  

-300-500 вреки 

-50-80 м³  
земја,песок,чакал и 
камења 

Пункт 1 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 2 и пункт 
4 
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земја или песок. 

1 5 

На десната страна на потегот од 
игралиштето до малиот мост,ќе се 
прави комбиниан насип од 
земја,песок,чакал и камења на брегот и 
непосредно пред куќите од вреќи со 
песок,кој ќе се редат во најмалку три 
реда.За ова се потребни 800-1000 
вреки и 150-200 м³  земја,песок,чакал и 
камења. 

На левата страна на потегот од хотелот 
Вила Зора до мостот Гемиџии,по 
целата должина,ќе се прави комбиниан 
насип од земја,песок,чакал и камења на 
брегот и непосредно пред куќите од 
вреќи со песок,кој ќе се редат во 
најмалку три реда.За ова се потребни 
1200-1800 вреки и 1000-1500 м³  
земја,песок,чакал и камења. 

На левата страна на  потегот од малиот 
мост до вливот на потокот,по целата 
должина ќе се пави комбиниан насип од 
земја,песок,чакал и камења на брегот и 
непосредно пред куќите од вреќи со 
песок,кој ќе се редат во најмалку три 
реда.За ова се потребни1000-1200 
вреки и 500-800 м³  земја,песок,чакал и 
камења. 

-3000-4000 вреки 

-1650-2500 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

Пункт 1 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 2, 3,4 и 5 

2 1 

На десната по целата должина ќе се 
прави насип, за што се потребни 150-
300  м³   од земја,песок,чакал и камења. 

Изливните места по целата должина,ќе 
се затвораат со вреќи со песок и 
чакал,за што се потребни 300-500 вреќи 
50-80 м³  земја или песок. 

-300-500 вреќи 

-200-380 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

Пункт 1 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 2 и пункт 
5  

2 2 

На десната и левата страна од вливот 
на р.Бабуна во вардар до мотелот 
Македонија,че се штитат со вреки со 
песок и чакал имотите и 
објектите.Потребни се 200-300 вреќи и 
80-120 м³  песок или чакал. 

-200-300 вреќи 

-80-120 м³  песок или 
чакал 

Пункт 1 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 2 и пункт 
4 

2 3 

На десната страна низводно од Мотел 
Македонија по должина од 450-550 
метри,на изливните места ќе се штити 
железничката пруга со поставување на 
500-600 вреќи со песок и чакал или 
насипување на 50-60 м³ камења и 
чакал. 

-800-1000 вреќи 

-130-160 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

Пункт 3 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 1 и пункт 
5 
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На левата страна ќе се штити пумпата 
за вода за с.Долно Караслари и 
Мотелот и имотот на селото,со 
затварање на изливните места со 300-
400 вреќи со песок,за што се потребни 
80-100 м³ 

2 4 

На десната страна со земјен насип или 
затворање на изливните места ,ќе се 
штити железничката пруга и 
железничката станица Згрополци,за 
што се потребни 500-1000 вреки со 
песок  и 100-200 м³ песок и чакал. 

На левата страна ќе се штити имотот 
на с.Кочилари со правење на земјен 
насип и поставување на вреќи со песок 
ичакал.150-300 м³ песок,чакал и земја. 

-500-1000 вреќи 

-250-500 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

Пункт 3 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 1 и пункт 
5 

  

Вкупно потребен заштитен материјал 
за река Вардар 

-7150-1350 вреќи 

-3900-5850 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

-50-100 м³  камен 

-20-25 м³  дрва,даски 

-жичани габиони 

 

     

  н а   р е к а т а  Т о п о л к а 

П
от

ек
то

р 
2 

1 

На десната и левата страна  по целата 
должина од Керамика Нова до населба 
Превалец,ќе се штитат имотите на 
населението во населба Превалец и 
индустриските објекти,со затворање на 
изливните места со вреќи со песок за 
што се потребни 2000-3000  вреќи и 
правење на земјен насип за што се 
потребни 300-500м³ песок,чакал и 
земја. 

-2000-3000 вреќи 

-300-500 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

Пункт 4 

По потреба ќе 
му помага 
Пункт 1 и пункт 
5 

П
от

ек
-т

ор
 2

 

2 

На десната и левата страна ќе се 
штитат мостот на регионалниот пат и 
мостот на железничката пруга,со 
остранување на препреки од дрва и 
друг наносен материјал. 

 Пункт 4 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 1 и пункт 
5 

  
Вкупно потребен заштитен материјал 

за река Тополка 

-2000-3000 вреќи 

-300-500 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 
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  н а   р е к а   Б а б у н а 
П

от
ек

то
р 

3 

1 

На десната страна овој сектор имотите 
(обработливите површини и објектите) 
на селата Војница и Ораовец,ќе се 
штитат со поставување на вреќи со 
песок поставени во најмалку од три 
реда,за што се потребни 300-500 вреќи 
и,а на деловите околу мостот ќе се 
прави и земјен насип,за што се 
потребни 300-450 м³  земја или песок. 

 

-300-500 вреќи 

-300-450 м³  
земја,песок, чакал и 
камен 

Пункт 5 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 4 и пункт 
1 

П
от

ек
то

р 
3 

2 

На левата страна  по целата должина 
до Агрија,на изливните места,ќе се 
прави земјен насип во висина 1-1,5 
метри,за што се потребни 300-450 м³  
земја или песок.земја или песок и 300-
400 вреќи. 

Пред вливот во река Вардар ќе се 
штитат мостовите на регионалниот пат 
и мостот на железничката пруга со 
остранување на препреки од дрва и 
друг наносен материјал. 

-300-400 вреќи 

-300-450 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

Пунт 1 

По потреба ќе 
му помага 
пункт 3 и 
пункт5 

Вкупно потребен заштитен материјал 
за река Бабуна 

-600-900 вреќи 

-600-900 м³  
земја,песок, чакал и 
камења 

-20 м³  камен 

-10-20 м³  дрва,даски 

-жичани габиони 

 

     

Ажурирал: Б.К. 25.02.2017 

 

Напомена:-на сите сектори,потсектори и позиции,покрај персоналот,механизацијата и возилата 
од пунктовите,по налог и барање на ОШЗС во  

      заштитата и спасувањето од поплави ќе се вклучат месното 
население,вработените,единиците на општината и екипи и единици на  

      здруженија на граѓаните и  на државните органи,а посебно дирекцијата за заштита и 
спасување. 

     -чистење на коритата на водотеците,на критичните местакои го оневозможуваат 
брзиот проток на вода,ќе се врши во фазата на  

     превентива.според годишна акциона програма. 
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Прилог-3 

П р е г л е д  

на пунктовите за заштита (одбрана) од поплави  

на подрачјето на Општина Велес 

 

За организирана и брза интервенција при надоаѓање на големите води на 
подрачјето на општината Велес по течението на реката Вардар и двете притоки 
ррекатаТополка и реката Бабуна, ќе се организираат 6 заштитни (одбранбени)  пункта 
(места за складирање на заштитен материјал) и тоа :  

 

По течението на рeка Вардар  

 

Пункт 1 - град Велес  

 

Основни податоци : Потребна е просторија со санитарен чвор,вода,струја,телефон,  

                                   радио врска и др.,гаража и плац за зштитен материјал,опрема,   

           алат,механизација и возила. 

Локација : Механичка работилница на ЈКП Дервен, ул.Благој Ѓорев б.б. 

Пристап : Асфалтен пат ул.Благој Ѓорев б.б.   

Раководител на пункт : Данка Илиева  ул. 8ми Септември 31 

Тел. Број : фиксен _____                   Мобилен    071/389-898 

Заменик раководител на пункт : Драган Наков ул. Ѓорги Димитров бр.54  

Тел. Број : фиксен______                  Мобилен     076/351-519 

Радио врска : _____________________________________________________________  

 

Потребен минимум материјал : 2000 празни вреќи, 150 м³ песок или чакал, 50 м³ 

камен,20-25 м3 дрва,даски и жичани габиони и друг погоден материјал. 

Песок или чакал ќе се носи од сепарацијата во с.Башино Село,КИ Киро  

Ќучук-Превалец  или други сепарации-позајмишта,а ќе се користи  

материјал и од речните корита.   

Прирачен алат :      20 лопати и друг алат ( казми, секири, пили и друг алат ) 

Оперативно возило : 1 теренско возило 

Механизација : багер- утоварувач 
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Возило за транспорт : 2 - 3 камиони кипери и 2-3 трактори кипери 

Работна рака : 30 работници  

Покрива :  десната страна на сектор еден ( 1 ), левата страна од сектор (1) како  

испомош на пункт 2 и на потсектор (2) кај вливот на река Тополка во  

река Вардар 

 

Пункт 2 - Башино село  

 

Основни податоци : Потребна е просторија со санитарен чвор,вода,струја,телефон,  

                                   радио врска и др.,гаража и плац за зштитен материјал,опрема,   

           алат,механизација и возила. 

Локација : Во Башино Село во нпосредна близина на сепрацијата на Бетон 

Пристап : Асфалтен пат улица Вардарска    

Лице за контакт : Марјан Брчков (Макида Трејд) – десно од мостот на река Вардар на 
патот Велес – Башино село 

Тел. Број : фиксен__________________Мобилен 070/265-105  

Заменик раководител на пункт : Мето 078/431-211 ; Сашко 070/216-902 (чувари во 
Хемомак пестициди)  

Тел. Број : фиксен _______________                    Мобилен____________________  

Радио врска : нема  

Потребен минимум материјал : 3000 празни вреќи,200-300 м3 песок или чакал,50 м3  

камен, 20-25 м3 дрва,даски и жичани габиони и друг погоден материјал. 

Песок или чакал ќе се носи од сепарацијата во с.Башино Село,КИ Киро  

Ќучук-Превалец  или други сепарации-позајмишта,а ќе се користи  

материјал и од речните корита.   

 

Прирачен алат :      20 лопати и друг алат ( казми, секири, пили и друг алат ) 

Оперативно возило : 1 теренско возило 

Механизација : 1-2 багер- утоварувач 

Возило за транспорт : 2 - 3 камиони кипери и 2-3 трактори кипери 

Работна рака : 30 работници  

Покрива : левата страна на сектор еден ( 1 ) односно на потегот Башино Село → 

                  Велес и како испомош на пунктот 1. 
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Пункт 3 - Караслари  

 

Основни податоци : Потребна е просторија со санитарен чвор,вода,струја,телефон,  

                                   радио врска и др.,гаража и плац за зштитен материјал,опрема,  

           алат,механизација и возила. 

Локација : Во непосрдна близина на бензинскат пумпа и Мотел Македонија во  

с.Долно Караслари 

Пристап : Автопат Скопје → Гевгелија 

Лице за контакт : Никола Митковски село Долно Караслари ( без уличен систем) 

Тел. Број : фиксен_________            Мобилен 072/228-575  

Заменик раководител на пункт : _____________________________________________  

Тел. Број : фиксен________________________Мобилен__________________________  

Радио врска : _____________________________________________________________  

 

Потребен минимум материјал : 2000 празни вреќи,100-300 м3 песок или чакал,50 м3  

камен, 20-30 м3 дрва,даски и жичани габиони и друг погоден материјал. 

Песок или чакал ќе се носи од сепарацијата во с.Башино Село,КИ Киро  

Ќучук-Превалец  или други сепарации-позајмишта,а ќе се користи  

материјал и од речните корита.   

 

Прирачен алат :  20 лопати и друг алат ( казми, секири, пили и друг алат ) 

Оперативно возило : 1 теренско возило 

Механизација : 1-2 багер- утоварувач 

Возило за транспорт : 2 - 3 камиони кипери и 2-3 трактори кипери 

Работна рака : 30 работници  

Покрива : левата и десната страна на секторот два ( 2 ), а по потреба на дел од сектор 
еден ( 1 ). 
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По течението на река Тополка 

 

Пункт  4  -  Железничка станица Тополка 

 

Основни податоци : Потребна е просторија со санитарен чвор,вода,струја,телефон,  

                                   радио врска и др.,гаража и плац за зштитен материјал,опрема,  

           алат,механизација и возила. 

           алат,механизација и возила. 

Локација : Во непосрдна близина на железничка станица Тополка 

Пристап : Регионален асфалтен пат Велес → Чашка и железничка пруга  

Велес → Прилеп 

Лице за контакт : Александар Трпков ул. Атанасов Ванчо Ѓакот бр. 14 (превалец) 

Тел. Број : фиксен______Мобилен  076/341-216 

Лице за контакт : _____________________________________________  

Тел. Број : фиксен________________________Мобилен__________________________  

Радио врска : _____________________________________________________________ 

Потребен минимум материјал : 2000 празни вреќи,100-150 м3 песок или чакал,20 м3  

камен, 10-20 м3 дрва,даски и жичани габиони и друг погоден материјал. 

Песок или чакал-ризла ќе се носи  од КИ Киро Ќучук-Превалец  или  

други сепарации-позајмишта,а ќе се користи материјал и од речните  

корита.   

Прирачен алат :      20 лопати и друг алат ( казми, секири, пили и друг алат ) 

Оперативно возило : 1 теренско возило 

Механизација : 1-2 багер- утоварувач 

Возило за транспорт : 2 - 3 камиони кипери и 2-3 трактори кипери 

Работна рака : 30 работници  

Покрива : левата и десната страна на потсекторот  ( 2 ), а по потреба и на дел од 
сектор еден ( 1 ) и потсекторот ( 3 ). 
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По течението на река Бабуна 

 

Пункт  5  - село Ораовец 

Основни податоци : Потребна е просторија со санитарен чвор,вода,струја,телефон,  

                                   радио врска и др.,гаража и плац за зштитен материјал,опрема,  

           алат,механизација и возила. 

           алат,механизација и возила. 

Локација : Во непосрдна близина на мостот на река Бабуна,на патот кон село  

Војница. 

Пристап :  локален пат кон село Војница и село Ораовец 

Лице за контакт : Зоран Зајков  

Тел. Број : фиксен____________Мобилен 070/216-022 ул. Орце Мартинов бр. 48  

Заменик раководител на пункт : _____________________________________________  

Тел. Број : фиксен________________________Мобилен__________________________  

Радио врска : _____________________________________________________________  

 

 Потребен минимум материјал : 2000 празни вреќи,100-150 м3 песок или чакал,20 м3  

камен, 10-20 м3 дрва,даски и жичани габиони и друг погоден материјал. 

Песок или чакал-ризла ќе се носи  од КИ Киро Ќучук-Превалец  или  

други сепарации-позајмишта, а ќе се користи материјал и од речните  

корита.   

Прирачен алат :      20 лопати и друг алат ( казми, секири, пили и друг алат ) 

Оперативно возило : 1 теренско возило 

Механизација : 1-2 багер- утоварувач 

Возило за транспорт : 2 - 3 камиони кипери и 2-3 трактори кипери 

Работна рака : 30 работници  

Покрива : левата и десната страна на потсекторот  ( 3 ), а по потреба и на дел од 
сектор еден ( 1 ) и потсекторот ( 2 ). 

Напомена :  

Пунктовите како што е напоменато не се во состојба да располагаат со целиот 
материјал и целокупната механизација. Повеќето од материјалот се прибавува од 
предвидените депонии, земја од позајмиштата, додека извесна количина на граѓа и 
друг материјал на заем се земаат од стовариштата за градежен материјал или од 
претпријатијата. 
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Основната механизација (утоварач, камиони и др.) се мобилизира од 
претпријатијата и другите приватни фирми и се носи до пунктовите или до пропустите 
(приодите) на критичните места кои треба да се затвораат.Кај пунктовите потребно е 
по 20-тина работници за полнење на вреќите со песок и утовар на истите во камиони  
или трактори, заедно со граѓата и другиот прирачен материјал.  

Останатите потреби од работна рака за затварање на пропустите на 
критичните места,се обезбедува од населението и вработените во загрозеното 
подрачје и од единиците за заштита и спасување.На испомош може да се упатат и 
население и вработени од блиските незагрозени населби-реони. Во случај на вишок 
од работна рака (население,вработени,доброволци и др.), истите се упатуваат во 
загрозените имоти или материјални добра,да помагаат во заштитата и спасувањето од 
поплави. За сè што се превзема треба да бидат информирани претпоставените 
раководители на пунктовите.  

Прилог-5 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за заштита од поплави 

во јачина на одделение во Општина Велес 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образован

ие 

Вид на 
занимање 

Презиме,татко
во име и име 
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Завршена обука 
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С
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ли
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ир
ан

а 
1. командир Геолошки 

факултет 

Ѓорѓев 
Александар 
Боби 

197
8 

Макси
м 
Горки 
88 

 - - - - 

2. Изврш.-
возач      - - - - 

3. Нуркач-
спасител      - - - - 

4. Нуркач-
спасител      - - - - 

5. Спасител      - - - - 

6. Спасител      - - - - 

7. Спасител      - - - - 

           

Ажурирал:___________________ 
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Прилог-6 
Преглед 

на тимот за одговор при катастрофи со одделни специјалности на членовите 

Тим за одговор 
при 

катастрофи 

Брза процена 
на потребите 

на терен 

Логистичка 
поддршка 

Прва 
медицинска 

помош 

Спасување на 
вода 

Прочистување 
на вода 

Петре 
Петрушевски 

Петре 
Петрушевски 

Димче 
Нецинов 

Д-р Јадранка 
Мишкова 

Димче 
Нецинов 

Димче 
Нецинов 

Љубе Попов Љубе Попов Крсто 
Анастасов 

Тања 
Јаковлевска 

Илија Попов Ангел Јорданов 

Катеринчо 
Груев 

Илија Попов Ѓорѓија 
Димовски 

Катеринчо 
Груев 

Марјан Петров Илија Попов 

Марко 
Драскачов 

Ангел 
Јорданов 

 Димче 
Нецинов 

Орданче 
Јовановски 

 

Д-р Јадранка 
Мишкова 

   Мартин 
Лазаровски 

 

Ѓорѓија 
Димовски 

   Борче 
Мирчевски 

 

Илија Попов    Игор 
Бошковски 

 

Димче 
Нецинов 

   Марко 
Драскачов 

 

Тања 
Јаковлевска 

     

Ангел 
Јорданов 

     

Крсто 
Анастасов 

     

Орданче 
Јовановски 

     

Марјан Петров      

Игор 
Бошковски 

     

      

      

      

Велес, Април 2015     Црвен Крст на Република Македонија 
      Општинска Организација Велес       

Прилог-8 
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П Р Е Г Л Е Д 

на републичката единица за заштита и спасување од поплави 

во ПОЗС Велес 

 
Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По 
формација Пополнето 

Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес вод 21 21 

70% 

( задолжени 
со стара 

униформа)  

70% 

( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 

Ажурирал:______________________________ 

 

Прилог-9 

П Р Е Г Л Е Д 

на тимот за брз одговор за заштита и спасување од поплави 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес Тим за брз 
одговор 10 1о 

70% 

( задолжени 
со стара 

униформа)  

80% 

( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 

Ажурирал:Б.K 25.02.2017 



 



 



 



 



 



 

 





 
 
 
 



 



 





 

К  А  Р  Т  А 
на подрачјето на Општина 

ВЕЛЕС 
 граница на плавење при 

евентуално рушење на браната на 
езерото „МЛАДОСТ” 



1 
 

 

Горно Оризари 

ПОРЦЕЛАНКА 

СВИЛАРА 

Н. Превалец 

В Е Л Е С 

Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 
 

 
 

Плавна површина 

 
 Загрозена населба 
 
 

 
 

Загрозен стопански објект 

 

КАРТАна па 
плавното подрачје 



2 
 

Последици од рушење на браната 
ЛИСИЧЕ 

 

Основни податоци за браната 

Браната „ЛИСИЧЕ” е лоцирана на реката Тополка возводно од вливот на р. 
Врановска во р.Тополка во непосредна близина на с.Лисиче – Општина Чашка, на 
надморска висина од околу 350-360 м.  

Оддалеченоста на браната од вливот на р.Тополка во р.Вардар е околу 31 
км, а најблиско поголемо населено место е град Велес. 

Браната е камено-насипна со глинено јадро. Висината на браната од 
теренот е 64 м, а градежната висина е 80 м., котата на круната на браната е 427,00 м 
нв, а должината на браната во круната изнесува 650 м. Котата на максималното ниво 
изнесува 415,12 м нв, а зафатнината на акумулацијата до ова ниво е 26,8 милиони м3.  

Котата на нормално е 423,00 м нв, а корисната зафатнина изнесува 24,8 
милиони м3.Минималното работно ниво во акумулацијата е 381,00 м нв, а зафатнината 
на ова ниво изнесува 1,4 милиони м3. 

За контрола и евакуација на големите води на левата страна на браната е 
изграден челен преливник со 4 преливни полиња со широчина од 15,15 м, односно со 
вкупна широчина од 60,60 м. Котата на преливниот раб е на 423,00 м нв, а капацитетот 
на преливниот орган е 380,00 м3/сек што претставува трансформиран бран на големи 
води.  

На левата страна на местото на влезната градба на опточниот тунел е 
изградена водозафатна кула. Темелниот испуст и експлоатационите цевоводи се 
поставени во опточниот тунел. Цевоводите на темелниот испуст се со дијаметар од 
914 мм и 1120 мм, а нивниот вкупен капацитет изнесува 19,19 м3/сек. Овие 
експлоатациони цевоводи низводно продолжуваат како цевоводи до корисниците во 
град Велес. 

 

Карактеристики на речната долина 

Преградното место на браната „ЛИСИЧЕ”  е на р.Тополка чие корито е 
оформено во терен кој и припаѓа на Вардарската зона. Речната долина на делот од 
акумулацијата е ненаселена, а од топографски аспект  е неправилна и е испресечена 
со голем број вододерини и долови. Од феолошки аспект на делот од акумулацијата 
најзастапени се микашистите и филитомикашистите. На самото преградно место 
покрај овие формации се среќаваат и доломитски мермерисани варовници. Низводно 
долината на р.Тополка има стрми падини од микашисти, мермери и гнајсеви, а 
равничарските делови и самото речно корито претежно се изградени од алувијални 
наслаги – песок и чакал, со поедини самци на карпести делови. На својот пат низводно 
р.Тополка има помали и поголеми рекички и потоци, како што се: Мелничка Река, 
Шопурска, Кривокрушка, Еловичка, Поројска и Мала Река.  



3 
 

Средниот пад на речното корито низ акумулацијата изнесува 3,5%.  

Реката Тополка влегува во голема клисура засечена во стрмните падини на 
планината Бабуна која почнува кај Населбата Превалец и продолжува сé до вливот во 
р.Вардар. На овој дел средниот надолжен пад изнесува 6%. Овој клисурест дел на 
речното корито на р.Тополка представува тесно грло во процесот на истекување на 
поплавниот бран од евентуалното рушење на браната „ЛИСИЧЕ”. 

На територијата на Општина Велес најзагрозено подрачје е равничарскиот 
дел од „ПОРЦЕЛАНКА” до излезот од населбата Превалец. Овој дел од долинате е од 
големо стопанско значење за општината каде покрај земјоделските површини се 
лоцирани и ф-ката за порцелан „Порцеланка” и некогашната ф-ка за свила „Нонча 
Камишова”, како и регионалната патна и железничка инфраструктура. Прегледната 
карта на акумулацијата  и подрачјето низводно од браната е прикажано на Прилог А-1. 

 

Населеност на речната долина 

Речната долина на р.Тополка на делот од акумулацијата „ЛИСИЧЕ”  е 
ненаселена. Низводно од браната речната долина е населена и има големо стопанско 
значење за општините Велес и Чашка и за регионот воопшто. Во пошироката речна 
долина која претежно е од планински и ритчест карактер се наоѓаат селата Лисиче, 
Мелница, Горно Врановци, Голозинци, Еловец, Чашка, Населба Чашка, Горно  
Оризари и Населба Превалец. 

 

Избор на карактеристични профили 

 

Во процесот на математичката симулација на пропагацијата на поплавниот 
бран настанат при евентуалното рушење на браната „ЛИСИЧЕ” направена е 
геометриска дискретизација на речната долина со попречни профили на карта со 
размер 1.25 000. Изборот на профилите е извршен така да со нив се опишуваат  
топографските и морфолошките карактеристики на пошироката речна долина. Тоа се 
вкупно 66 профили на меѓусебно растојание од 100-500 метри, од кои 6 на делот од 
акумулацијата и 60 низводно од неа. Од овие профили за кои се одредени 
хидрауличките последици најзначајни се профилите км 21+000, км 26+000 
(Н.Превалец) и км 31+000 (влив на р.Тополка во р.Вардар). Кај сите избрани профили 
речното корито на Тополка е засечено во дното на падините, јасно е оформено и често 
меандрира. Вкупната надморска висина што ја совладува р.Тополка од профилот на 
браната „ЛИСИЧЕ” до вливот во р.Вардар изнесува околу 220 метри што создава 
услови за релативно брзо истекување со изразити и неповолни хидраулички 
параметри. Меѓутоа, мора да се истакне фактот дека процесот на истекувањето се 
забавува заради влијанието на неколкуте стеснувања – клисури – кои предизвикуваат 
заезерување, односно задржување на волуменот на поплавниот бран во возводните 
равничарски делови, што пак се манифестира со зголемување на висината на 
поплавниот бран и намалување на времето и брзината на истекување. 
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Табела 1 Карактеристични профили 

 

РОФИЛ 
 

ОПИС/КАРАКТЕРИСТИКИ 

м 21+000 
Кај овој профил речната долина на р.Тополка на кратка должина 

нагло се стеснува (Пашин Мост). Тука се вкрстуваат клучните сообраќајни 
комуникации (патот и пругата) за Велес и Прилеп. Непосредно низводно од ова 
стеснување долината се проширува. На левата страна од ова проширување се 
лоцирани значајни стопански објекти (поранешните фабрики за свила и 
порцелан), а на десната страна се училишната зграда од с. Горно Оризари и 
локалниот затвор. На крајот од ова проширување на двата брега на р.Тополка 
расположена е насебата Превалец. Непосредно после неа р.Тополка со остра 
кривина влегува во клисурест дел, сé до вливот во р.Вардар. должината на  оваа 
клисура е околу 5 км.  

м 26+000 
На левиот и десниот брег на р.Тополка е лоцирана населбата 

Превалец. На левата страна се железничката пруга и регионалниот пат Велес-
Прилеп. Непосредно низводно од овој профил се наоѓа каменолом. На ова место 
р.Топлка влегува во големата клисура формирана од речиси вертикални падини 
на планината Бабуна и Камено Брдо. 

м 31+000 
Овој профил е на вливот на р.Тополка во р.Вардар и се наоѓа 

непосредно низводно оод Велес. Реката Вардар по излезот од Велес влегува во 
долг клисурест дел сé до вливот на река Бабуна. На десната стран од речната 
долина на р.Вардар е лоцирана железничката пруга и автопатот Скопје-Велес-
Гевгелија. 

 

 

Зони на плавење 

 

Хидрауличните последици од евентуално рушење на браната „ЛИСИЧЕ” се 
определени со компјутерската програма COLLAPS (Поповска, 1981). Со овој 
математички модел се пресметуваат хидрауличките параметри на пропагацијата на 
поплавниот бран и тоа висина/длабочина, брзина и протоци кои можат да се јават во 
случај на ненадејно, моментно и целосно рушење на браната „ЛИСИЧЕ”. 

Пресметаните максимални висини на поплавниот бран се основа за 
определување на зоните на плавење. На прегледната карта 1:25 000, претставена е 
долината на р. Тополка возводно и низводно од браната „ЛИСИЧЕ” и на неа се 
исцртани линиите на допирање на екстремниот поплавен бран за Варијанта 1, 
односно прикажани се максималните висини на бранот кои се пресметани во случај 
ако на рушењето на браната му предходи максимална кота на нивото во 
акумулацијата. 

Хидрауличните последици од евентуално рушење на браната „ЛИСИЧЕ” се 
определени за почетните услови како во Табела 2. 
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Табела 2 Варијанти на испитувањата 

 
ВАРИЈАНТА 1 

                                                                                                           
● Кота на максимално ниво во акумулацијата                   425,12 m нв  
● Проток на река Тополка                                                      380,00 m3/сек 

 
 

ВАРИЈАНТА 2 
● Кота на нормално ниво во акумулацијата                       423,00 m нв  
● Суво корито на река Тополка                                                  0 m3/сек 

 
 

ВАРИЈАНТА 3 
● Кота на минимално ниво во акумулацијата                            381,00 m нв                                           
● Суво корито на река Тополка                                                       0 m3/сек 

 
 

Резултатите од пресметувањата добиени за почетните услови во 
Варијантата 1 се со поголеми хидраулички последици од оние определени за 
Варијанта 2 и за Варијанта 3. Овие екстремни последици се искажани со поголеми 
висини на поплавниот бран, со покусо време на појавата на челото и максималните 
висини на браната и со поголема површина на плавење во долината низводно од 
браната. Заради ова, резултатите од пресметувањето за Варијантата 1 се меродавни 
за поставување на сигнализациона мрежа за заштита на населението. 

 

Анализа на зоните на плавење од аспект на можните последици 

 

Со анализа на резултатите од пресметувањата на хидрауличните 
последици од поплавниот бран настанат со евентуално ненадејно и целосно уривање 
на браната „ЛИСИЧЕ” може да се заклучи следното: 

●   Низводно од браната „ЛИСИЧЕ“ во долината на р.Тополка на подрачјето 
на Општина Велес директно на удар на поплавниот бран е изложена населбата 
Превалец, земјоделски површини под разни земјоделски култури, значајни стопански 
објекти (Порцеланка, Свилара), Основното училиште и локалниот затвор, 
регионалниот пат Велес-Прилеп, мрежата на локалните патишта потоа железничката 
пруга Велес-Прилеп во должина од околу 5 км. 

●  Низ клисурата која почнува на Населбата Превалец и се протега сé до 
вливот на р. Тополка во р. Вардар, нема населени места, сообраќајници, стопански 
објекти или земјоделски површини.  

 

Во овој дел од речното корито на р.Тополка последиците се исклучиво 
хидраулички и обележување на линиите на допирање на екстремниот поплавен бран 
не е потребно. Процесот на истекување е забавен со што се создаваат поволни 
услови за евакуација на  на населението низводно до вливот во р. Вардар.  
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●  Вливот на р.Тополка во р.Вардар е изложен на поплавување со сите 
објекти што се лоцирани непосредно на брегот, како што се манастирот Св. Димитрија, 
железничката пруга и регионалниот пат Велес-Гевгелија, ф-ката „Димко Митрев“ и 
објекти и населението воблизината на вливот. Заради ова потребно е обележување 
на линиите на допирање на екстремниот поплавен бран долж реката Вардар возводно 
и низводно од вливот на р.Тополка. 

 

Празнење на акумулацијата 

 

Во случај на опасност по стабилноста на браната, опасност од рушење во 
воени услови или пак во услови на долготрајни врнежи и појава на катастрофални 
големи води со ретка повторливост за која акумулацијата и евакуационите органи на 
браната не се димензионирани, потребно е да се обезбедат услови за празнење на 
акумулацијата со точно пропишан режим на манипулација со затворачите на 
евакуационите органи, со цел да се намалат последиците од поплавниот бран во 
долината низводно.  

Во случај кога на некоја од наведените опасности и предходи кота во 
акумулацијата пониска од нормалната кота 423,00 m нв, односно кота која е пониска 
од котата на преливниот раб, тогаш празнењето на акумулацијата е можно само преку 
темелниот испуст, односно низ експлоатационите цевководи чиј влез е сместен во 
тунелот на водозафатната кула. Со експлоатационите цевководи е можно празнење 
до котата 381,00 m нв, а празнењето под оваа кота до котата на прагот на влезната 
градба на темелниот испуст 375,00 m нв е можно само преку отворите на темелниот 
испуст. 

Времето на празнење на акумулацијата низ темелниот испуст кој од 
водозафатната кула продолжува во експлоатационите цевководи Ц1=914 mm и 
Ц2=1120 mm, за среден повеќегодишен доток на р. Тополка од Qsr= 1,38 m3/ѕ, изнесува 
18,66 дена, за доток 2Qsr времето на празнење се зголемува на 23,66 дена, а за доток 
од 3Qsr празнењето се извршува за 23,17 дена.   

 

Оперативен план за известување и тревожење 

 

Автоматското известување и тревожење на населението е основа за 
спроведување на оперативниот план за известување и тревожење на населението со 
диригирана команда. Во оперативниот план се предвидува состојба ГОТОВНОСТ и 
состојба ОПШТА ТРЕВОГА. 
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Состојба на ГОТОВНОСТ се организира во следните случаеви: 

●   Кога нивото на водата во акумулацијата ја постигне котата 423,00 m нв 
(максимална кота 425,12m нв) со тенденција за понатамошно покачување. 

 

●    Кога со мерење се констатира дека порастот на деформациите од 
вертикалното слегнување и хоризонталното поместување не престанува да се 
намалува во текот на времето. Во ваков случај се формира комисија која ќе ги испита 
причините за ваквата состојба. 

 

●    Кога ќе се регистрира земјотрес од овластени институции за следење 
на сеизмичките состојби. 

 

●    Кога при прегледот од предходната состојба се констатираат одредени 
промени. Во ваков случај се свикува стручна комисија која по сопствена проценка ќе 
прогласи состојјба на ГОТОВНОСТ.  

 

Службата за набљудување на браната може и сама да прогласи состојба 
на ГОТОВНОСТ, доколку забележи поместување на браната. 

 

●   Кога ќе се забележи константно зголемување на филтрацијата на водата 
низ браната, под браната или филтрираната вода добие карактеристична боја.   

 

●   Други непредвидени појави кога корисникот на објектот и службата за 
набљудување констатира дека е загрозена стабилноста на браната. 

 

Состојбата на ОПШТА ТРЕВОГА за подрачјето низводно од браната се 
прогласува во следните случаи: 

 

●  Кога оперативната служба на објектот ќе утврди дека не може да се 
задржи нивото во акумулацијата на максимално дозволеното ниво од 425, 12 м нв 
затоа што дотокот во акумулацијата е поголем од ретензионата способност на 
акумулацијата и од капацитетот на евакуационите преливни органи.   

 

●  Комисијата што ги испитува последиците од земјотресот ќе инсистира да 
се прогласи ОПШТА ТРЕВОГА. 
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●   Кога комисијата што ги испитува причините за манифестираните 
хоризонтални и вертикални по- местувања на браната ќе констатира дека треба да се 
прогласи ОПШТА ТРЕВОГА. 

●   Кога видливо ќе се зголеми филтрацијата на водата на браната и 
нејзиното оштетување од оваа појава. 

●   Во сите други случаи, воени, природни катастрофи и слично, кога ќе се 
оцени дека постои непосредна опасност од рушење на браната. 

●  Општата тревога ја огласува задолжено лице од местото на браната. 

 

Во услови на опасност од војна, надлежен државен орган донесува одлука 
за прогласување на ОПШТА ТРЕВОГА и за спуштање на нивото во акумулацијата. На 
знакот ОПШТА ТРЕВОГА населе- нието од загрозеното подрачје се евакуира во 
зоните над обележаната линија на допирање на екстремниот поплавен бран, односно 
над котата на бетонските белеги и таму останува сé додека трае опасноста. 

Висина на поплавниот бран 

 

За почетните услови во акумулацијата „ЛИСИЧЕ” и речното корито на р. 
Тополка низводно од браната пресметани се висините на поплавниот бран и се 
претставени во Табела 5. 

Табела 5 

рофил дно 

Максимална висина и длабочина на поплавниот бран 
ВАРИЈАН

ТА 1 
ВАРИЈАН

ТА 2 
ВАРИЈА

НТА 3 
      

km) m нв ) m нв) m) m нв) m) m нв) m) 

1+000 12 23,67 1,67 22,40 0,40 15,71 ,71 

6+000 90 02,93 3,76 01,51 1,51 93,15 ,15 

1+000 55 61,87 ,87 60,65 ,65 57,33 ,33 
 

Време на појавување на челото и максималните висини на бранот 

 

Во случај на рушење на браната „ЛИСИЧЕ” директно на удар на поплавниот 
бран се сите населени места, стопански објекти, железничката и патната 
инфраструктура и обработливата земјоделска површина. Пресметаните резултати за 
челото на бранот прикажани се во Табела 6 го покажуваат најкусото време време на 
појавување на челото на бранот во условите на Варијанта 1. 
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Табела 6 

 
Профил 

Време на појавување на челото на бранот 
 

ВАРИЈАНТА 1 
  

ВАРИЈАНТА 2 
   

ВАРИЈАНТА 3 

ЧЕЛО  ЧЕЛО 

 
t ЧЕЛО 

t
 ЧЕЛО 

 
t ЧЕЛО 

 
t ЧЕЛО 

(km) s) min) 
 

(s) min) 
 

(s) 
 

(min) 

21+000 620 7,00 
 

1730 
2

8,83 
 

2570 
 

42,83 

26+000 440 0,66 
 

2860 
7

,66 
 

4230 
 

70,50 

31+000 510 5,16 
 

4900 
8

1,66 
 

6500 
 

108,33 
 

Табела 7 

 
Профил  

Време на појавување на максимална висина на бранот 
ВАРИЈА

НТА 1 
ВАРИЈАНТА 
2 

ВАРИЈАНТА 
3 

MAX 

 
tMAX 

 
tMAX 

 
tMAX 

 
tMAX 

 
tMAX 

 
(km) s) 

 
(min) 

 
(s) 

 
(min) 

 
(s) 

 
(min) 

 
21+000 740 

 
29,00 

 
2100 

 
35,00 200  

63,33 
 

26+000 050 
 

50,83 
 

3680 
 

61,33 050  
88,33 

 
31+000 800 

 
96,66 

 
6400 

 
106,66 

 
10550 

 
175,00 

 

Брзина на пропагација на челото на браната 

Брзината на пропагација на челото на бранот се определува со времето на 
појавување на челото на бранот и за профилите е прикажан во Табела 8. 

рофил 

  
Растојание  

 
од браната  

Брзина на пропагација на челото на бранот 
 

ВАРИЈАНТА 1 
 

ВАРИЈАНТА 2 
 

ВАРИЈАНТА 3 

ЧЕЛО ЧЕЛО ЧЕЛО ЧЕЛО ЧЕЛО ЧЕЛО 

km) 
 

(m) m/s) km/h) m/s) km/h) m/s) km/h) 

1+000 
 

19350 1,94 3,00 1,18 0,26 ,53 7,10 

6+000 
 

24350 
 

,97 5,92 ,51 0,65 ,75 0,72 

1+000 
 

29350 ,50 3,40 ,99 1,56 ,51 6,25 
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Заклучоци 

 

Со анализата на резултатите од пресметувањата на хидрауличките 
последици од ненадејно рушење на браната „ЛИСИЧЕ” моше да се заклучи следното: 

 

1.  Ако рушењето на браната е ненадејно, моментално и целосно и ако 
на тоа му предходат условите во акумулацијата и речното корито низводно од 
Варијантата 1, односно ако на рушењето му претходи максимална кота на нивото 
во акумулацијата 425,12 m нв и максимален проток од преливните води 380 m3/ѕ во 
речното корито низводно, тогаш последиците по населението и материјалните 
добра во долината низводно се најтешки, а зоната на плавење е најголема. 

2. Поплавниот бран настанат со ненадејно и целосно рушење на 
браната има голема хидродинамичка сила и се пропагира како бран со изразито 
стрмно чело/фронт кој има големо разурнувачко дејство. 

3.   Ако нивото во акумулацијата „ЛИСИЧЕ” е на нормална кота 423,00 m 
нв, висините на поплавниот бран, проточните количини и брзината на пропагација 
незначително се намалуваат, а последиците по населението и материјалните 
добра сè уште се катастрофални. 

4.   Хидрауличките последици се најмали ако пред рушењето котата на 
нивото на акумулацијатта е спуштена на минималната работна кота 381,00 m нв. 
Во овој случај висините на поплавниот бран, проточните количини и брзината на 
пропагацијата се многу помали, а со тоа и последиците кои се манифестираат и со 
најмала зона на плавење. 

5. Последиците заради поплавувањето се тешки и заради фактот 
што двете клисури низ кои минува речното корито на р.Тополка, малата низводно 
од Н.Чашка и големата низводно од Н.Превалец, значително го забавуваат 
процесот на истекување ии го продолжуваат времето на појавување и траење на 
максималните висини на поплавниот бран. Ова условува заезерување на 
ослободениот волумен на водата од резервоарот на браната во рамничарските 
делови возводно од стеснувањата (клисурите) со што стеснувањата 
функционираат како контролни профили низ кои речиси стационарно се празнат 
заезерените рамничарски делови. Имајќи во предвид дека целиот терен низводно 
од браната и рамничарскиот и планинскиот се обработливи површини и основна 
стопанска дејност на населението, следува заклучокот дека последиците ќе бидат 
по населението и по стопанскиот развој на регионот. 

6. За населението на сите населени места, како и за објектите и 
сообраќајниците непосредно на бреговите на р.Тополка, последиците ќе бидат 
катастрофални доколку тревогата се објави после рушењето на браната. Имајќи го 
во предвид времето на појавувањето на челото на бранот и неговата максимална 
висина, можно е преземање на потребни мерки за заштита на населението само 
ако во случај тревогата се објави пред рушењето на браната. Ова може да се 
обезбеди само доколку состојбата на браната и теренот на делот од акумулацијата 
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непрекинато се набљудува. За заштита на материјалните добра и објектите не е 
можно да се преземат речиси никакви мерки на заштита. 

7. Ако се има предвид висината на браната „ЛИСИЧЕ” (78 м) и 
волуменот на водата што се задржува во акумулацијата (24,8 милиони м3), како и 
природните карактеристики на речното корито и пошироката долина на р. Тополка 
со притоките може да се констатира дека долината низводно од браната е 
изложено на голема опасност од поплавување, разурнување и еродирање на 
плодното обработлииво земјиште. Рамничарскиот дел од долината е изложен на 
поплавување и при појава на катастрофални природни протоци, како и во услови 
на работа на преливниот орган со максимален капацитет, односно во услови на 
евакуација на водата од акумулацијата. 

8. Пресметаните хидраулички  последици во долинната низводно од 
браната „ЛИСИЧЕ” по населението, објектите и земјоделските површини се 
најнеповолни и екстремни. Меѓутоа, ако се има предвид дека браната е насипна, 
нејзиното ненадејно, моментално и целосно рушење е речиси невозможно. 
Ослободувањето на профилот на браната во случај на рушење сигурно ќе биде 
деллумно и парцијално, па така пресметаните хидраулички последици по однос на 
висината на поплавниот бран, максималните проточни количини, максималните 
брзини на течење, како и брзината на пропагацијата и времето на појавувањето на 
челото на бранот во долината низводно од браната, сигурно е дека ќе бидат 
помали.    
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III.7 П  Л  А  Н 

за заштита и спасување од пожари во Општина Велес 

 

Извод од процената: 

 

Територијата на Општина Велес е евидентно пожарно оптоварена и подложна 
на пожари кои може брзо да се шират и тоа подеднакво во урбаните средини 
(станбени и индустриски објекти во градот и населените места) и на отворен простор 
(шумски предели, шикари и земјоделски површини). 

Според пожарната оптовареност,урбаните карактеристики и можностите за 
противпожарни интервенции, градот може да се подели на два дела: стариот дел од 
левата и десната страна на реката Вардар и новиот дел од десната страна на реката 
Вардар. 

Во стариот дел на градот кој се спушта амфитеатрално од брдата Свети Илија 
и Вршник кон реката Вардар, куќите се претежно стари, ниски, густо изградени и 
прилепени една до друга и во нив преовладува дрвната конструкција.Улиците се 
тесни, стрмни и непроодни за противпожарни возила.Во овој дел на градот лоцирани 
се четири основни училишта и три детски градинкиво кои загревањето е централно на 
нафта која се чува во подземни резервоари од 10-15 м³.Покрај нив, тука се лоцирани и 
поголеми деловни објекти во кои има централен систем на греење и тоа:„Стоковната 
куќа“ со подземен резервоар за нафта од 50 м³, хотел „Интернационал“ со подземен 
резервоар за нафта од 20 м³ и „Основниот суд“.Пристапноста за противпожарни 
возила до овие објекти е добра. 

Густината на изграденоста во новиот дел на градот е поволна и овозможува 
добар пристап за противпожарни возила, со исклучок на брдскиот дел во којшто 
карактеристиките се слични на стариод дел од градот.Во новиот дел од градот има 
повеќе индустриски објектикои се групарани во четири групации (зони). 

Во првата групација се: 

-АД „Благој Ѓорев“ -  во кој има пет надземни цистерни за сурово масло со 
капацитет 425 тони, две подземни цистерни за мазут со капацитет од 125 тони,  две 
цистерни за екстакционен бензин со капацитет 62 тони и суровински материјал за 
масло сместен во силоси со капацитет 500 тонии; 

-АД „Жито Вардар“ – во кој се складира жито во 12 чети на метални силоси со 
капацитет од 9.600 тони, 10 бетонски силоси со капацитет 2.500 тони и еден подземен 
резервоар за мазут со запремина од од 50 м³.Во оваа зона има и две бензиски пумпи 
во кои има нафта, бензин и плин.  

Во непосредна близина на овие објекти е и зградата на Општина Велес, во која 
греењето е централно на дрва и ќумур. 

Во втората групација се: 

-„Југотутун“-во кои има резервоар за мазут со капацитет од 100 тони; 
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-ФК за шински возила-„Колска“-во која во процесот на работа користат 
поголеми количини на бои, лакови, разредувачи и дрвна граѓа.Имаат и ацетиленско-
кислородна станица и подземен резервоар за нафта; 

-складот за тутун „Цоцомак“. 

Покрај нив во оваа групација има и помали индустриски објекти кои истотака се 
пожарно оптоварени. 

Во третата групација се: 

-индустриска зона УЗУС, лоцирани се повеќе помали индустриски објектикои се 
пожарно оптоварени. 

Во четвртата групација се: 

-„Брако“-која во технолошкиот процес користи бензин, боја, лакови, 
растворувачи, нафта, мазут, ацетилен и има сопствена бензинска пумпа; 

-АД „Талкова“-која користи разновидни запалливи материјали; 

-АД „Киро Ќучук“-во кој има надземен резервоар за мазут од 1.000 м³. 

Во новиот дел на градот има две основни и три средни општински училишта и 
три детски градинки, во кои греењето е централно и имаат резервоари за нафта од 10-
50м³. 

Во овој дел се сместени и ЈЗУ Здравен дом  во кој има резервоар за нафта од 
15м³ и ЈЗУ Општа болница во која има два резервоари за мазут од по 100м³. 

Во урбаниот дел на градот има има 8 бензински пумпи, од кои шест во новиот 
дел од градот и две на левата страна од стариот дел на градот.  

Југозападно од градот лоцирана е индустриска зона Превалец,  во која се 
сместени повевеќе индустриски објекти и складот за нафта и нафтени деривати на 
„Макпетрол“. 

Во општина Велес има една територијална професионална противпожарна 
единица, која не е пополнета со пожарникари според законските критериуми.Податоци 
за бројот на професионалните противпожарни единици и пожарникари во трговските 
друштва. 

Впечатливо е дека нема понови податоци за видот и количините на горливите 
материјали во трговските друштва, а и за изработката на планови за заштита и 
спасување (внатрешни и надворешни).Од тие причини не е познато (не е проценето) 
како евентуалните пожари ќе ја загрозуваат пошироката околина и на кој начин,  
трговските друштва ќе реагираат. 

Шумите во Општина Велес претежно се лоцирани на периферниот дел од 
подрачјето на градот,  со различен вид на шумска вегетација и обемна дрвна маса,  а 
според пожарната оптовареност се групирани по следниве степени на загрозеност: 

а.Втор степен на загрозеност: 

- м.в.„Бајракот“,  во атарот на с.Караслари.Месноста е вештачки пошумена со 
борови насади во висина од 4 до 5 метри и постојано е присутна висока трева. Во 
2005година направени се пресеки околу насадите на боровата шума која го олеснува 
гасењето на пожарите,  а исто така може да се гаси и со употреба на возила со вода, 
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употреба на хелихоптер на АРМ и авионите ер-трактори на Дирекцијата за заштита и 
спасување. Хелохоптерот може да се полни со вода во секое време од годината од 
езеро „Младост“ кај с.Отовица. Езерото располага со околу 8-9 милиони м3 вода.  

- м.в.Свети Илија. Месноста е вештачки пошумена со борови насади,  со 
различна висина и е присутна постојана висока трева. Во овој комплекс постојат куќи – 
викендички како и тампониран пат до самиот врв на Свети Илија и манастирот 
„Св.Илија“. Можноста за гасење на евентуален пожар е преку одорување со појаси,  
појаси од природни патеки и употреба на хелихоптер на АРМ и авионите ер-трактори 
на Дирекцијата за заштита и спасување. 

- Околината на езерото „Младост“ доминира боров насад,  а исто така и десно 
од автопатот Велес–Скопје меѓу селата Чалошево, Отовица, Башино Село и Новача- 
ни. Месноста е вештачки пошумена со боров насад,  присутна е ниска шума од габер,  
чајлија и висока трева. Теренот е поврзан со патишта и можноста за гасење на пожар 
е преку пресеците и со употреба на хелихоптер на АРМ и авионите ер-трактори на 
Дирекцијата за заштита и спасување.  

б. Трет степен на загрозеност: 

- Месност„Цуцула“. Боровите насади се високи 4метри и е присутна висока 
трева. Може да се дојде преку патишта од макадам. Можности за гасење на пожар 
постојат со правење на просеки и појаси. За гасење на пожар може да се употребат 
хелихоптерот на АРМ и авионите ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување,  
со можност хелихоптерот на АРМ да полни вода од вештачката акумулација кај 
с.Подлесако има доволно вода. Акумулацијата во полн водостој може да прими 
350.000 м3 вода. 

- „Бреза“, во атар на с.`Рлевци.Атарот на с.`Рлевци е пошумен со ниска и ретка 
дабова шума и комуникациски е добро поврзан со патишта кој ги има изработено ЈП 
„Македонски шуми”, ШС-Бабуна од Велес за експлоатација на шумскиот фонд. Добар 
дел од површините се стара сеча,  доста густа и обрасната со трева и постои голем 
ризик од палење. Може да се гаси со правење на појаси и задржување на огнот на 
патиштата.  

в.Четврти степен на загрозеност: 

-„Црн врв“-Градиште-атар на с.Рудник.Месноста е пошумена со низок даб и 
наместа прнар и е присутна висока трева. Добро е поврзана со макадам и црни 
патишта. Огнот може да се гаси со правење на пресеци и појаси,  а постои можност да 
се употребат ихелихоптерот на АРМ и авионите ер-трактори на Дирекцијата за 
заштита и спасување,  каде што хелохоптерот може да се полни со вода од езерото 
„Младост“.  

 
Земјоделските површини во Општина Велес, претежно се лоцирани во атарите 

на селата Иванковци, Сујаклари, Рудник, Лугунци, Ново Село и Раштани и претежно се  
засеани се житни култури,  кои се изразено пожарно оптоварени во особено за време 
на созревањетои во текот на жетвата. 
 Поголеми засеани површини од 50 до 150 ха,  има во атарите на с.Ново Село и 
с.Иванковци,  а во останатите парцелите се на површини од 10 до 40 ха.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОЖАРИ 

 

Со организацијата на заштитата и спасувањето од пожари ќе се опфатат 
активностите и мерките од превентивен карактер (превентивно дејствување) и 
оперативен карактер (оперативно дејствување). 

Имајќи ги предвид различните посебностите на пожарите во урбани средини и 
на отворен простор,  како и пристапот и начинот на нивно гасење,  со организацијата 
на заштитата и спасувањето од пожари посебно ќе се разработат гасењето на 
урбаните пожари и гасењето на пожарите на отворен простор. 

Заштитата и спасувањето од пожариќе се спроведува според постојните 
законски прописи и овој план, а во него ќе учествуваат територијалната професи-
онална противпожарна единица (ТППЕ), ЈКП „Дервен“, службите на градоначалникот и 
просторните сили на општината, месните заедници, трговските друштва, здружени-
јата на граѓаните и надлежните државни органи и институции. 

Надлежните државни органи: министерство за земјоделие и шумарство,  
јавното претпријатие македонски шуми-подржница шумско стопанство Бабуна, 
дирекцијата за заштита и спасување,   министерството за здравство-јавните 
здравствени установи,  министерството за внатрешни работи-СВР Велес,  
министерството за животна средина и просторно планирање, министерството за 
одбрана, центарот за управување со кризи,  управата за хидрометеоролошки работи  
и други,  ќе се вклучат во спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожари 
според своите надлежности,  планови и стандардни оперативни постапки,  усогласени 
со активностите на општината. 

 

А).Превентивно дејствување 

 

Со цел да се создадат потребните услови за спроведување на заштитата и 
спасувањето од пожари, Општина Велес ќе ги преземе и спроведува следните 
превентивни активности: 

• Изработка на план за заштита и спасување (мерката заштита и 
спасување од пожари) и редовно ажурирање на податоците во него; 

• Ќе воспостави евиденција на видот и количините на запалливите и 
експлозивните материи во трговските друштва во кои се произведуваат,  
складираат и користат истите; 

• Ќе воспостави евиденција за организацијата на заштитата од пожари во 
трговските друштва кои произведуваат,  складираат и користат во 
технолошкиот процес или транспортиратзапалливи и експлозивни 
материи (изработен план-внатрешен и надворешен, обебедени персо-
нални и материјални ресурси и друго); 

• Ќе бара и настојува трговските друштва кои произведуваат,  складираат 
и користат во технолошкиот процес или транспортират запалливи и 
експлозивни материи да ги применуваат сите пропишани безбедносни 
мерки за заштита од пожари и експлозии; 

• Ќе бара и настојувајавното претпријатие Македонски шуми-подружница 
шумско стопанство „Бабуна“ и дирекцијата за заштита и спасувањеда ја 
утврдуваат дневната опасност од избивање на шумски пожар со 
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воведување на систем за предвидување на веројатноста за запалување 
на горливата материја и да ја доставуваат до ТППЕ; 

• Ќе ги преиспита можностите (персоналните и материјалните капацитети) 
на трговските друштваза вклучување во гасењето на пожарите; 

• На основа на новодобиените податоци од трговските друштваќе изврши 
ново проценување на опасностите од пожари и експлозии; 

• Во согласност со заклучните согледување од новото проценувањеќе го 
преработи-ажурира планот за заштита од пожари; 

• Ќе го усогласи планот за заштита од пожари со плановите на задолже-
ните субјекти (трговските друштва и надлежните државни органи); 

• Ќе ги усогласи активностите за спроведување на заштитата и спасување 
од пожари со соседните општини; 

• При издавањето на одобрението за градба и издавањето на дозвола за 
употреба ќе обезбеди во проектите и при изградбата на објектите да се 
применуваат мерките за заштита од пожари во согласност со закон и 
прописите донесени врз основа на нив; 

• Во просторниот и урбанистичките планови ќе обезбеди примена на 
пропишаните мерки за заштита од пожари, а првенствено за создавање 
на услови за интервенција на територијалната противпожарна единица; 

• Ќе обезбеди потребен минимум на персонални и материјални ресурси за 
функционирање на воспоставената организација за заштитата и 
спасувањето од пожари во општината;  

• Ќе врши редовна проверка,  тековно одржување и сервисирање на 
обезбедените материјални ресурси наменети за заштита и спасување од 
пожари; 

• Ќе се грижи и обезбеди противпожарните единици во општината (ТППЕ 
и просторната единица за заштита и спасување ) да се пополнат со 
персонал и материјални ресурси во согласност со закон (односно според 
пропишаниот персонален и материјален состав);  

• Ќе се грижи и обезбедисубјектите кои се сопственици на шумите или 
стопанисуваат со нив да ги применуваат пропишаните мерки за заштита 
од пожари (категоризација според степенот на загрозенот,  уредување 
на парцели,  пробивање на шумски патишта,  воспоставување на 
набљудувачки места, обезбедување на персонални и материјални 
ресурси за заштита и спасување од пожари и друго);  

• Ќе воспостави евиденција (преглед)  на учесниците во спроведувањето 
на заштитата и спасувањето од пожари и редовно ќе ги ажурира 
податоците за нив. Препорачливо е еднаш годишно, а задолжително 
пред очекувано загрозување; 

• Едуцирање (обучување) и оспособување на припадниците на единиците 
за заштита и спасување од пожари на општината и на членовите на 
останатите екипи кои учествуваат во гасењето на пожари; 

• Ќе се грижи за спроведување на едукација, обука и вежби со персоналот 
на задолжените субјекти и силите за заштита и спасување; 

• Ќе поттикнува и поддржува (вклучитено и финансиски) натпреварувачки 
и вежбовни активности за противпожарна заштита на останатите 
учесници (трговски друштва,  здруженија на граѓани, државни органи и 
други; 

• Редовен тренинг, увежбување и потсетување на припадниците на 
единицата за спасување од урнатини и на членовите на екипите кои 
учествуваат во спасувањето од урнатини;  

• Запознавање-едуцирање на населението со обврските кои ги имаат во 
заштитата и спасувањето од пожари; 
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• Ќе организира заеднички вежбовни активности со единиците и екипите 
на задолжените субјекти; 

• Ќе изготви годишна оперативна програма за заштита и спасување  од 
пожари во согласност со закон и прописите донесени врз основа на него; 

• Ќе склучи договори со референтни правни субјекти и здруженија на 
граѓаните за извршување на одредени задачи во заштитата и 
спасувањето од пожари;  

• Редовно ќе ги ажурира податоците во планот за заштита и спасување од 
пожари.  

 
Б). Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување се опфатени активностите во спроведувањето на 
заштитата и спасувањето од пожари и тоа: пред случување на несреќата (пожарот),  
за време на несреќата (пожарот) и по завршување на несреќата (пожарот). 

Во рамките на оперативното дејствување, посебно се разработени гасењето на 
пожарите во урбаните средини и гасењето на пожарите на отворен простор. 

 

Б.1.Активности пред случување на несреќата (пожарот) 

 

Во случај кога загрозувањето и потенцијалните опасности се од предвидлив 
карактер и временски очекувани (постојат индикации за настанување на пожар од 
поголеми размери)во временскиот интервал од дознавањето за можноста за случува-
ње на пожарот,  па сè до случување на пожарот ќе се спроведат следните активности: 

• По добиеното известување за настанат пожар, а за кој постојат 
можности да прерасене во пожар со големи димензии,  градоначалникот 
и одговорното лице, разменуваат податоци за видот, обемот и очекува-
ното време за настанување-проширување на пожарот (пред сè на 
отворен простор),  за подготвеноста на задолжените субјекти кои учес-
твуваат во гасењето на пожарот и за текот на активностите во гасењето 
и тоа со: 
-правниот субјект во кој се проценило дека може да настане пожар (ЈП 
„Македонски шуми“-подружница шумско стопанство „Бабуна“); 

-територијалната професионална противпожарна единица; 

-подрачното одделение за заштита и спасување на дирекцијата за 
заштита и спасување  во Велес; 

-регионалниот центар за управување со кризи во Велес; 

-управата за хидрометеоролошки работи. 

• Размена на податоци за можностите со соседните општини доколку 
пожарот е во близина на границите со соседните општини и постои 
опаснот да премине на нивна територија; 

• По извршените дополнителни консултациидоколку има доволно време 
градоначалникот на општината ќепобара од Советот на општината да 
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донесе одлука за зголемување на подготвеноста на силите за заштита и 
спасување во Општина Велес; 

• На основа на одлуката за зголемување на подготвеноста, донесена од 
советот на општината,  градоначалникот постапува според документот 
за зголемување на подготвеноста првенствено донесува наредба за  
активирање-мобилизирање на општинскиот штаб за заштита и 
спасување и единицата за заштита и спасување од пожари; 

• Се известуваат правните субјекти во реонот на очекуваниот пожар,  за 
одлуката за зголемување на подготвеноста и за потребата да ја следат 
состојбата и да преземаат мерки во согласност со плановите за заштита 
и спасување, односно да постапуваат според упатствата што ќе им ги 
даде општинскиот штаб за заштита и спасување,  во согласност со 
надлежните државни органи.Известувањето се врши телефонски и преку 
регионалниот центар за управување со кризи; 

• Се известува граѓаните-населението во реонот на очекуваниот пожар,  
за опасностите кои се очекуваат и ќе им се укаже да ја следат состојбата 
и да  преземаат мерки  со кои ќе се намалат ефектите на очекуваната 
опасност, односно да постапуваат по упатствата кои ќе им ги даде 
општинскиот штаб за заштита и спасување.Известувањето ќе се врши 
преку претседателите на урбаните и месните заедници телефонски и 
преку регионалниот центар за управување со кризи.Во итни случаи ќе се 
користат и електронските медиуми (локалните и националните радио и 
телевизиски станици);  

• Кога времето е ограничено, градоначалникот на општината донесува 
наредба за мобилизација на општинскиот штаб за заштита и спасување 
и единицата за заштита и спасување од пожари без одлука за зголему-
вање на подготвеноста; 

• Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во гасењето на 
пожарот и тоа: 
-подготвеноста на единицата за заштита и спасување од пожари за 
извршување на утврдените-планираните задачи; 

-подготвеноста на доброволните противпожарни единици за учество во 
гасењето на пожарот; 

-подготвеност на правните субјекти за извршување на договорените 
обврскиспоред склучените договори; 

-подготвеност на екипите и единиците на надлежните државни органи,  
за учество во гасењето на пожарот;  

-подготвеност на населението за учество во гасењето на пожарот; 

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување,  се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во гасењето на пожарот;   

• По оцена на општинскиот штаб за заштита и спасување,  градоначал-
никот на општината бара ангажирање на екипи и единици од 
надлежните државни органи;  

• Информирање на населението и вработените за состојбите, текот на 
активностите и  друго. 
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Б.2.Активности за времетраењето на несреќата (пожарот)- 

организација на спроведувањето на гасењето на пожарот 

 

Активностите за спроведување на заштитата и спасувањео од пожари за време 
траењето на несреќата-пожарот ќе се спроведува според следните последователни 
содржини: 

• Подготовки за отпочнување на оперативните активности за гасење на 
пожарот; 

• Спроведување на заштитата и спасувањето-гасење на пожарот. 
 

Б.2.1. Подготовки за отпочнување на оперативните  

активностиза гасење на пожарот 

 

Подготовките за отпочнување на оперативните активности за гасење на 
пожаротќе се реализираат преку извидување на опожарениот реон, извршување на 
мобилизацијата, известување на субјектите-учесниците, планирање на активностите 
за гасење на пожарот и упатување на единиците и екипите во почетниот реон за 
гасење на пожарот.  

 

а) Извидување на опожарениот реон 

Заради реална проценка на  опасностите и штетите кои се настанати или се 
очекува да настанат од пожарот и за соодветно планирање на активностите за гасење 
на пожарот, градоначаникот на општината ќе упати стручни лица (помошникот на 
началникот на ОШЗС за заштита и спасување од пожари, претставник од ТППЕ и од 
надлежните државни органи во реонот на пожарот,  кои ќе ја проценат состојбата и ќе 
предложат мерки за гасење на пожарот.  

 

 б) Извршување на мобилизацијата   

По добиеното информации и предлози од екипата која го извршила 
извидувањето на пожарот и процената за негово ширење, градоначалникот на 
општината  ги активира-мобилизира силите за заштита и спасување во општината 
(доколку претходно не се активирани-мобилизирани).  

Извршување на мобилизацијата се врши според планот за мобилизација на 
силите за заштита и спасување на Општина Велес. 

Мобилизацијата на вработените во ТППЕ (територијалната професионална 
противпожарна единица) кои не се на работасе врши според планот на ТППЕ. 

Според процена на градоначалникот доколку состојбата наложува, се бара да 
се активираат сите учесници во гасењето на пожарот и да почнат со спроведување на 
активностите за гасење на пожарот за кои се задолжени со овој и своите планови. 
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в) Известување 

 

Се известуваат правните субјекти во опожарениот реон и реонот за кој се 
проценува дека може да биде опожарен, за видот и обемот на пожарот и за 
опасностите и последиците кои се настанати или се очекува да настанат, како и за 
потребата да ја следат состојбата  да преземаат мерки во согласност со плановите за 
заштита и спасување, односно да постапуваат според упатствата што ќе им ги даде 
општинскиот штаб за заштита и спасување,  во согласност со надлежните државни 
органи.Известувањето се врши телефонски и преку регионалниот центар за 
управување со кризи. 

Се известуваат граѓаните-населението во опожарениот реон и реонот за кој се 
очекува-проценува дека може да биде опожарен,  за видот и обемот на пожарот и за 
опасностите и последиците кои се настанати или се очекува да настанат и ќе им се 
укаже да ја следат состојбата и да  преземаат мерки  со кои ќе се намалат ефектите 
од пожарот и настанатите опасности и последици, односно да постапуваат по 
упатствата кои ќе им ги даде општинскиот штаб за заштита и спасување. 
Известувањето на населението ќе се врши преку претседателите на урбаните и 
месните заедници и регионалниот центар за управување со кризи,  а во итни случаи и 
преку средствата за јавно информирање (ТВ Канал 21, ТВ Здравкин, Радио 5 фм и 
интернет порталите). 

в-1 Постапка на правните субјекти  

По добиеното известување отпочнуваат да  ги спроведуваат планираните и 
препорачаните  (наложените) мерки за гасење на пожарот и воспоставуваат контакт со 
општинскиот штаб за заштита и спасување заради усогласување и координација на 
активностите. 

В-2 Постапка на граѓаните 

Веднаш по добиеното известување, граѓаните започнуваат со извршувањето на 
обврските за гасење на пожарот кои им се препорачани од општинскиот штаб за 
заштита и спасување. 

Претседателите и советите на урбаните и месните заедници ги координираат 
активностите на населението во гасењето на пожарот, а првенствено во спроведу-
вање на личната и колективна заштита. 

 

г) Планирање на активности за заштита и спасување од пожари 

 

            Планирањето,  раководењето и координирањето на активностите за заштита и 
спасување од пожари ќе го  врши командантот на општинскиот штаб за заштита и 
спасување според следниот последователен ред: 

г-1.По потреба од РЦУК Велес и другите задолжени субјекти (првенствено ТППЕ и 
јавното претпријатие „Македонски шуми“-шумско стопанство „Бабуна“ и надлежни 
државни органи) бара целосни или дополнителни податоци и информации за 
последиците,  преземените мерки и ангажираните сили и средства. 
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             г-2. Свикува состанок на штабот на кој ја проценува настанатата состојба на 
база претходните и новодобиените информации од теренот и утврдува план за 
дејствување во кој покрај другото ги опфаќа следните елементи: 

                - доколку пожарот е на поголема површина или се настанати повеќе пожари,  
определува реони и сектори на дејствување; 

    - го определува местото од каде општинскиот штаб за заштита и спасување 
ќе раководи со гасењето на пожарот; 

                - определува раководител на терен кој ќе раководи со вкупните акции за 
гасење на пожарот,  кој во принцип треба да е помошникот за оваа мерка ;  

 - го определува местото од каде раководителот на терен ќе раководи со 
гасењето на пожарот и го утврдува начинот на одржување на врските; 

     - определува раководители на реоните и секторите за гасење на пожарот, 
кои ќе раководат со вкупните активностите за гасење на пожарот во реонот-секторот; 

                - ги определува учесниците,  основните правци и реони на кои приоритетно 
ќе се ангажираат учесниците ;  

               - го утврдува правецот на движење на учесниците со расположивите 
превозни средства и реоните за нивно ангажирање; 

               - определува екипи за обезбедување на превоз на учесниците до почетниот 
реон за дејствување,  екипи за обезбедување на храна,  вода и средства за работа на 
учесниците,  екипи за здравствена заштита,  екипи за обезбедување и други екипи 
доколку има потреба;  

    - ги определува местата на кои ќе се постават логистичките бази, од кои 
учесниците дополнително ќе се снабдуваат со храна,  вода и средства за работа; 

- го утврдува местото на санитетско прифатилиште,  односно на екипите за 
здравствена заштита; 
- според укажаната потреба планира ангажирање на дополнителни сили на целиот 
простор или во одделни реони ;  
    - според процена на општинскиот штаб за заштита и спасувањепланира 
ангажирање на воздухоплови (авиони на дирекцијата за заштита и спасување и 
хелихоптери на министерството за одбрана) за што го известува градоначалникот 
заради упатување на барање до дирекцијата за заштита и спасување; 
               -  го утврдува времето на доставување на извештаи и времето на повторна 
проценка на состојбата,  кое вообичаено треба да е во вечерените часови;   

- доколку во текот на денот пожарот не е изгаснат или локализиран,  после 
повторното проценување,  донесува одлука за ангажирање на учесниците во текот на 
ноќта и за следниот ден,  односно утврдува нов план за дејствување со истите 
содржини; 

- доколку ангажираните сили и средства останат да дејствуваат и преку ноќта,  
го определува местото за нивно сместување ; 

   - ако припадниците на екипите и единицитесе враќаат во своите домови, го 
утврдува начинот на нивно враќање и повторно носење на местото на пожарот,  кој во 
принцип е ист како и при првото носење; 
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   - ако пожарот е на територијата на повеќе општини или се очекува да 
премине на територијата на соседните општини го планира начинот на содејство и 
координација со учесниците од нив; 

   - определува екипи за дежурство и контрола на опожарената површина,  
особено по локализирање на пожарот,  па  сè до целосното гасење;  

               - го утвдува начинот на враќање на учесниците и прибирање на ангажираната 
опрема и техничките средства. 

 г-3. По утврдувањето на планот за дејствувањена планираните учесници им се 
доставуваат изводи, односно се известуваат за обврските кои им се определени во 
гасењето на пожарот. 

 

д) Упатување на единиците и екипите во почетниот реон 

 

По завршената мобилизација и утврдување на планот за дејствување,  
командантот на ОШЗС ги упатува општинските единици за заштита и спасување во  
почетниот реон за дејствување. 

Паралелно со оваа активност, командантот на ОШЗС ги упатува и останатите 
екипи и единици на другите учесници во почетните реони за дејствување. 

По оценка на штабот,  градоначалникот на општината бара ангажирање на 
републичките сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување и 
на екипи и единици од другите надлежни органи и установи. 

Територијалната професионална противпожарна единица во реонот на пожарот 
ја упатува командирот на дежурното одделение, кој постапува во согласност со 
пропишаната стандардна оперативна постапка. 

 

Б.2.2. Спроведување на заштитата и спасувањето од пожари 

 

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожари (заради различните 
карактеристики и посебности),  ќе се опфатат дејствувањата во гасењето на пожарот и 
тоа посебно за урбанитепожари и посебно за пожарите на отворен простор. 

Оперативното дејствување ќе се спроведува од моментот на издавањето на 
наредбата од командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување (ОШЗС). 

Задолжените субјекти(правните субјекти-трговските друштва и надлежните 
државни органи) отпочнуваат со спроведување на оперативните активности веднаш по 
настанување на пожарот или по добиенто известување за можностите за настанување 
на пожар и тоа според своите планови (внатрешни и надворешни) и стандардните 
оперативни постапки. 
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Б.2.2.1 Гасење на урбани пожари 

 

Бидејќи урбаните пожари ненадејно настануваат и брзо се шират и имаат свои 
посебности и карактеристики, гасењето на пожарот требе да биде со брза и ефикасна 
интервенција на опремени и обучени пожарникари и специјални противпожарни 
возила и друга противпожарна техника. 

Според податоците кои ни беа на располагање таква опрема во Општина Велес 
поседува само територијалната професионална противпожарна единица (ТППЕ),  
поради што во гасењето на урбаните пожари ќе учествува првенствено таа (ТППЕ). 

Веднаш по применото известување (дојава) и проверка на точноста,  дежурното 
одделение во ТППЕ,  во зависност од видот на пожаротсо соодветно возило се 
упатува  на местото на пожарот. 

 

а) Извидување-процена на пожарот (опожарениот објект) 

 

 По пристигнување на местото на пожарот командирот на одделението врши 
извидување и процена на пожарот и планира соодветна тактика на гасење во 
согласност со стандардните оперативни постапки на ТППЕ и востановената практика. 

 

б) Известување на претпоставените 

 

По извршеното извидување и процена на пожарот, командирот на одделението 
го известува командирот на ТППЕ,  односно постапува во согласност со законот за 
пожарникарството,  стандардните оперативни постапки на ТППЕ и востановената 
тактичка практика. 

 

в) Барање на помош 

 

Според сопствена процена, командирот на гасењето на пожарот бара помош од 
вработените во ТППЕ Велес и од соседните територијални противпожарни единици 
(противпожарната бригада на град Скопје, ТППЕ  Свети Николе, ТППЕ Неготино). 

Во барањето на помош,  командирот на гасењето постапува во согласност со 
законот за пожарникарството, стандардните оперативни постапки и востановената 
практика. 
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г) Гасење на пожарот 

 

Гасењето на пожарот се врши според планираната тактика на командирот на 
гасењето,  односно во согласност со законот за пожарникарството, стандардните 
оперативни постапки и востановената тактичка практика. 

Во гасењето на пожарот може да се ангажираат и присутните граѓани,  на 
обврски соодветни на нивната опременост и обученост. 

По пристигнување во реонот на пожарот, единиците од соседните ТППЕ 
веднаш се вклучуваат во гасењето на пожарот. 

Интервенцијата трае се додека не се изгаси пожарот. 

По изгаснувањето на пожарот, единиците се враќаат во својата база. 

 

д) Спасување на луѓето и материјалните добра 

 

Ако во опожарениот објект има загрозени луѓе, веднаш се пристапува кон нивно 
спасување-извлекување од објектот и доколку се повредени им се дава прва 
медицинска помош,  од страна на екипа на ЈЗУ Здравен дом од Велес и екипи на 
општинската организација на Црвениот Крст од Велес.  

 

ѓ) Евакуација и згрижување на загрозените луѓе 

 

Во случај да постои опасност од ширење на пожарот во објектот или на соседни 
објекти, командирот на гасењето на пожарот ќе постапи во согласност со законот за 
пожарникарството, стандардните оперативни постапки и востановената тактичка 
практика,  односно ќе нареди евакуација на загрозените луѓе. 

Евакуацијата и згрижувањето на загрозените луѓеќе се врши според плано-вите 
за евакуација и згрижување. 

 

е) Обезбедување на ред во реонот на пожарот 

 

Обезбедување на ред во реонот на пожарот ќе врши секторот за внатрешни 
работи од Велес во согласност со стандардните оперативни постапки. 

 

ж) Раководење со гасењето на пожарот 

 

Раководењето со гасењето на пожарот,  ќе се остварува во согласност со 
законот пожарникарството. 
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з)Анализирање и евидентирње, составување на извештај  

    и доставување до надлежните служби  

 

Веднаш по гасењето на пожарот,  командирот на гасењето заедно со другите 
учесници ја анализира успешноста и ефикасноста на гасењето на пожарот,  составува 
извештај и го доставува до надлежните служби. 

Податоците за пожарот и неговото гасење се внесуваат на пропишани обрасци. 

 

Б.2.2.2 Гасење на пожари на отворен простор 

 

Гасењето на пожарите на отворен простор (првенствено во шумите и житните 
посеви)ќе се одвива според следните последователни активности: 

- набљудување на опожарените површини; 

- извидување на опожарените површини од страна на извидувачи; 

- превоз на учесниците од собирните места до почетниот реон за дејство; 

- поставување на логистичка база; 

- поставување на командното место; 

- гасење на пожарот со екипи и единици на учесниците; 

- вклучување на населението во гасење на пожарот; 

- вклучување на републичките сили за заштита и спасување во гасењето на  

  пожарот; 

- гасењена пожарот со вклучување на воздухоплови; 

- содејство и координација во гасењето на пожарот кога се вклучени и соседни  

  општини; 

- спасување на луѓето и материјалните добра; 

- евакуација и згрижување на загрозено население; 

- доставување на гориво, вода за гасење и пиење, храна и други средства  

  и опрема за работа на гасачите; 

- давање на прва медицинска помош; 

- контрола на опожарениот реон после изгаснувањето на пожарот;  

-анализирање и евидентирње, составување на извештај и доставување  

  на извештајот до надлежните служби.  
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Во гасењето на пожарите првенствено учествуваат јавното претпријатие  
„Македонски шуми“ - подружница шумско стопанство „Бабуна“ од Велес  и терито-
ријалната професионална противпожарна единицаспоред своите оперативни планови 
за заштита од пожари. 

 

а)Набљудување на опожарените површини 

 

Набљудувањето на опожарениот реонќе се врши од набљудувачките места на 
шумското стопанство Бабуна, со персонал предвиден за набљудување. 

Во зависност од големината на опожарената површина и рзвојот на пожарот,  
раководителот на гасењето ќе определи нови набљудувачки места,  од кои може да се 
гледа целата опожарена површина и ќе упати лица кои ќе го вршат набљудувањето.  

При учество на просторните сили на општината,  екипата за набљудување и 
набљудувачките места ќе ги определи командантот на општинскиот штаб за заштита и 
спасување. 

Набљудувачите ќе бидат во постојана врска со раководителот на гасењето на 
пожарот и со општинскиот штаб за заштита и спасување и ќе даваат информации за 
пожарот (што гори,  потесната микролокација и најблиските пристапни патишта,  
зафатената површина,  обем и големина на пожарот,  дали постои опасност по 
животот на луѓето,  приближна јачина и правец на дување на ветерот,  можностите за 
проширување на соседни површини и објекти и други информации кои од нив ќе ги 
побараат). 

 

б)Извидување на опожарените површини од страна на извидувачи 

 

Извидување на опожарените реони-површини,  ќе вршат извидувачи од 
шумското стопанство Бабуна,  кои добро го познават теренот во реонот на пожарот. 
Извидувачите ќе му даваат информации од теренот  на раководителот на гасењето (за 
видот на горливата материја,  обемот и големината на пожарот,  можностите за 
проширување и загрозување на луѓе и објекти, најблиски пристапни патишта, извори 
на вода,  успешноста во локализирањето и гасењето и друго),  а кои ќе бидат потребни 
за правилно насочување на гасачите и за примена на ефикасна тактика во гасењето. 

Кога во гасењето ќе бидат ангажирани просторните сили,  командантот на 
општинскиот штаб за заштита и спасување може да определи и дополнителни лица 
кои ќе вршат извидување. 

Заради брза и реална процена на пожарот и соодветно планирање на 
активностите,  посебно во недостапни реони,  командантот на ОШЗС по своја 
проценка ќе побара во извидувањето на пожарот да се ангажираат воздухоплови на 
дирекцијата за заштита и спасување или на министерството за внатрешни 
работи.Извидувачите ќе му даваат информации за пожарот од извидувањето од 
воздух на раководителот на гасењето. 
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в)Превоз на учесниците од собирните места  

    до почетниот реон за дејство 

 

Превозот на екипите за гасење на пожарот на подружницата шумско 
стопанство „Бабуна“ до почетниот реон и местото на пожарот,  ќе се врши со превозни 
средства на подружницата. 

Професионалните пожарникари од ТППЕ до местото на пожарот,  ќе се 
превозуваат со возила на единицата. 

Просторните сили на општината,  доброволните противпожарни единици и 
населението,  од собирните места до почетниот реон и местото на пожарот,  ќе се 
превозуваат со превозни средства на општината и трговските друштва „Данс Експрес“ 
и „Пан Промет“. 

За пренесување на просторните сили на општината до местото на пожаротќе се 
користат и превозни средства од месните заедници (теренски возила, трактори и 
други), посебно во потешко пристапните реони. 

 

г)Поставување на логистичка база 

 

Логистичката база ќе се постави во најповолното место (најблиското и 
најприступачното место за сите учесници) во објект или на површина која ќе овозможи 
поставување на шатор или настрешница.Таа се поставуваа кога во гасењето на 
пожарот се вклучени просторните сили на општината. 

Во логистичката база ќе се обезбедат вода за пиење и гасење, средства за 
работа на екипите и единиците,  храна,  дополнителна опрема за гасење,  простор за 
одмор на изнемоштени гасачи и друго. 

Наведените средства во логистичката база треба минимум да ги задоволуваат 
потребите за еден ден.  

Во логистичката база ЈЗУ Здравен дом и општинската организација на 
Црвениот Крст,  ќе постават санитетско прифатилиште,  во кое ќе се прифаќаат 
повредените гасачи и ќе им се дава прва медицинска помош. 

Логистичката база ќе ја постават и опслужуваатвработените од општината 
(СЗР),  а ќе се вклучат и извидници од извидничкиот одред „Димитар Влахов“.  

Во случај да има два или повеќе пожари во опожарениот реон, а кои не се 
многу оддалечени еден од друг и според планот за гасење се определени два или 
повеќе сектори, дотур на средства од логистичката база ќе се врши до почетен реон, 
кој ќе го определи раководителот на гасењето. 

Ако пожарот трае повеќе денови во логистичката база ќе се врши дотур на 
вода,  средства за работа,  храна и друго,  за секој следен ден. 
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Логистичката база во принцип треба да се постави во непосредна близина на 
командното место на ОШЗС. 

Транспортот на опремата и средствата на логистичката базаќе се врши со 
возила на општината, ЈКП „Дервен“ и територијалната професионална противпожарна 
единица. 

 

д)Поставување на командното место 

 

Командното место на лицето кое раководи со гасењето ќе се постави во 
непосредна близина на пожарот на место од каде ќе може да го надгледува 
опожареното место и интервенциите на гасачите и да комуницира со нив. 

Доколку пожарот зафаќа голема површинаи според планот за гасење се 
определени два или повеќе сектори за гасење,  општинскиот штаб за заштита и 
спасување ќе раководи од командно место,  кое ќе се постави на место од каде може 
најдобро да го надгледува пожарот и активностите на гасачите,  односно да раководи 
со гасењето. 

Непосредно до командното место,  на пригодна локација (на отворен простор 
или во објект),  ќе биде и место за прифаќање на дополнително ангажираните сили. 
Раководителот на гасењето на пожарот ќе определи лице кое ќе ги прифаќа 
дополнително пристигнатите гасачи. 

 

ѓ)Гасење на пожарот со екипи и единици на учесниците 

 

По пристигнувањето на почетниот реон за гасење,  раководителот на гасењето 
ги распоредува екипите и единиците по правци на дејствување при што треба да води 
сметка гасачите да не ги доведе во опасност од опкужување со пожарот. 

При распоредувањето ќе се води сметка екипите од просторните сили на 
општината,  доброволните противпожарни друштва и населението да бидат покрај 
екипи на шумското стопанство „Бабуна“ или ТППЕ. 

По добиените задачи,  екипите се упатуваат во местото кое им е определено и 
почнуваат да го гасат пожарот. 

Раководителот на гасењето на пожарот,  при одредувањето на начинот на 
гасењето и во текот на гасењето,  мора да се придржува на пропишаните стандардни 
постапки и востановената практика во тактичкото настапување. 

Во текот на гасењето,  раководителот на гасењето постојано комуницира со 
командирите на единиците и ги координира нивните активности.Паралелно со ова тој 
е во постојана врска со општинскиот штаб за заштита и спасување,  доставува 
информации за текот на гасењето, бара помош од дополнителни сили (вклучително и 
воздухоплови) и бара инструкции за натамошните активности. 

Доколку во текот на денот не се изгаси пожарот, препорачливо е да се 
престање со гасењето во кој случај се определуваат лица кои добро го познаваат 
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теренот, за следење на пожарот.Во овој случај,  ако постојат услови за сместување на 
гасачите во непосредна близина, тие се сместуваат, а ако не се враќаат во своите 
домови, при што им се определува времето кога треба да се јават на собирното 
место.Постапката на превоз до местото на пожарот е иста. 

Гасењето на пожарот во следниот ден мора да започне во раните утрински 
часови,  односно со разденувањето.Постапката при гасењето на пожарот е иста како и 
во претходниот ден. 

Ако гасењето на пожарот трае повеќе денови,  заради ефикасно и успешно 
гасење ќе се обезбедува замена со нови гасачи. 

По изгаснувањето на пожарот гасачите се враќаат на почетниот реон од каде 
се превезуваат до собирното место. 

 

е)Вклучување на населението во гасење на пожарот 

 

Заради брзо и ефикасно гасење на пожарот градоначалникот ќе упати апел до 
населението од населените места кои се во близина на пожарот да се вклучат во 
гасењето на пожарот.  

На барање на ОШЗС градоначалникот по сопствена процена ќе нареди 
мобилизација на населението. 

Во ренот на пожарот населението ќе го прифаќа раководителот на гасењето и 
ќе ги упатува на гасење,  притоа водејќи сметка да ги распоредува зедно со екипите на 
шумското стопанство или ТППЕ. 

На населението кое ќе се вклучи во гасењето им се обезбедуваат средства за 
гасење,  како и останите логистички потреби.  

 

ж)вклучување на републичките сили за заштита и спасување, во гасењето на 
пожарот 

 

На барање на градоначалникот, во гасењето на пожарот ќе се вклучат тимови и 
единици за заштита и спасување на дирекцијата за заштита и спасување. 

Непосредно пред ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување,  
командантот на подрачниот штаб за заштита и спасување, преку ОШЗС и раководи-
телот на гасењето ќе оствари целосен увид на состојбите со пожарот и текот на 
гасењето.  

Учеството на републичките сили за заштита и спасување ќе биде според 
планот на дирекцијата за заштита и спасување и стандардните оперативни постапки. 

Со вклучувањето на републичките сили во гасењето на пожарот ќе се 
постапува и по насоките на командантот на подрачниот штаб за заштита и спасување. 
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з)Гасењена пожарот со вклучување на воздухоплови 

 

Заради брзо и ефикасно гасење на пожарот според проценка на ОШЗС,  
градоначалникот на општината ќе побара од директорот на дирекцијата за заштита и 
спасувањево гасењето на пожарот да се  ангажираат воздухоплови на ДЗС и на 
министерството за одбрана (АРМ). 

Гасењето на пожарот со авионите на ДЗС и хеликоптерот на АРМ ќе биде 
според нивните стандардни оперативни постапки. 

Доколку за време на ангажирањето на воздухопловите не се вклучени 
републичките сили за заштита и спасување,  раководителот на гасењето на пожарот,  
ќе воспостави постојана врска со координаторот на летањето, заради усогласување и 
насочување на исфрлањето на водата и активностите на гасачите. 

 

ѕ)Содејство и координација во гасењето на пожарот    

    кога се вклучени соседни општини 

 

Ако пожарот е на границата со соседните општини или ја зафатила и 
територијата на соседните општини,  градоначалникот и командантот на ОШЗС,  ќе 
воспостават постојана врска со колегите од соседните општини,  заради заедничко 
договарање на активностите за гасење на пожарот и нивна координација. 

Информации за гасењето на пожарот,  општините ќе разменуваат по секоја 
настаната промена (локализирање,  гасење или проширување). 

Во текот на денот постојано ќе ги усогласуваат активностите на гасачите. 

Планот за заедничко дејствување во следниот ден ќе го донесат во вечерните 
часови,  после извршеното усогласување. 

Кога во гасењето на пожарот е вклучен подрачниот штаб за заштита и 
спасување на дирекцијата (ДЗС),  планирањето и усогласувањето  на заедничките 
активности на општините и нивната координација ќе ги врши командантот на штабот. 

 

и)Спасување на луѓето и материјалните добра 

 

Кога во опожарената површина има загрозени луѓе ќе се пристапи кон нивно 
спасување,  односно извлекување од местото на пожарот. 

Извлекувањето на загрозените и настраданите луѓе во пожарот ќе го вршат 
пожарникари (професионални и доброволни),  кои се оспособени и опремени за такви 
интервенции. 

При спасувањето на луѓето ќе се постапува во согласност со стандардните 
оперативни постапки и востановената практика. 
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По извлекувањето, тие се упатуваат во санитетското прифатилиште, каде ќе им 
се даде прва медицинска помош. 

Извлекувањето на материјлните добраќе се врши паралелно со гасењето на 
пожарот.Во извлекувањето на материјалните добраќе се вклучи населението. 

 

ј)Евакуација и згрижување на загрозено население 

 

Кога пожарот  се шири кон населби и објекти во кои живеат и престојуваат луѓе,  
ќе се изврши евакуација и згрижување на загрозеното население. 

Евакуација на загрозеното и настраданото население ќе се врши според планот 
за евакуација. 

Згрижување на загрозеното и настраданото население ќе се врши според 
планот за згрижување. 

 

к)Доставување на гориво, вода за гасење и пиење, храна и други   

    средства и опрема за работа на гасачите 

 

За време на гасењето на пожарот,  командирите на екипите и единиците ќе 
определат лица кои ќе ги подигаат: горивото, водата за гасење и пиење, храната и 
другите средства и опрема за работа на гасачите. 

Тие ќе се подигаат од логистичката база. 

Кога екипите и единициите  се оддалечени од логистичката база,  овие 
средства ќе се подигаат од места,  кои ќе ги определи раководителот на 
гасњето.Нивното доставување од логистичката база до новоопределините места ќе го 
вршат лица од логистичката базакои ќе ги определи раководителот на гасењето. 

 

л) Давање на прва медицинска помош 

 

Прва медицинска помош на повредените во пожарот (со опекотини,  
загушување, каснување од инсекти, змии и други животни, како и други повреди)ќе се 
дава според планот за прва медицинска помош и тоа во санитетското прифатилиште. 

Екипите кои даваат прва медицинска помош (ЈЗУ здравен дом и Црвен Крст),  
треба задолжително да обезбедат средства за прва помош против овие повреди. 
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љ) Обезбедување на ред 

 

Обезбедување на ред во реонот на пожарот ќе врши секторот за внатрешни 
работи од Велес,  во согласност со стандардните оперативни постапки. 

 

м)Контрола на опожарениот реон после изгаснувањето на пожарот 

 

По гасењето на пожарот, раководителот на гасењето ќе определи лица 
(доколку претходно не се определени) кои ќе останат во опожарениот реон заради 
контрола и навремено спазување на повторно настанат пожар и негово гасење. 

Лицата кои се оставени за контрола,  треба добро да го познаваат теренот и да 
се опремени за самостојно дејствување. 

Контролата на опожарениот просторќе се врши според пропишаните 
стандардни оперетивни постапки. 

Времето на вршењето на контрола ќе го определи раководителот на гасењето 
на пожарот,  а не смее да биде помалку од 12 часа. 

 

н) Анализирање и евидентирње,  составување на извештај и доставување  

     на извештајот до надлежните служби 

 

Веднаш по гасењето на пожарот,  командирот на гасењето заедно со команди-
рите на другите учесници ја анализира успешноста и ефикасноста на гасењето на 
пожарот,  составува извештај и го доставува до надлежните служби. 

Податоците за пожарот и неговото гасење, се внесуваат на пропишани 
обрасци. 

 

 Б.2.3. Логистичка поддршка 

 

 Логистичката поддршка ќе се обезбедува во согласност со законот за заштита и 
спасување и законот за пожарникарството и според планот за логистичка поддршка на 
учесниците,  а првенствено за следните содржини: 

 а) Средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник 
за своите екипи. 

 Обезбедување на дополнителни средства потребни за гасењето на пожаротќе 
обезбеди општината и ќе ги достави во логистичката база. 

 б)  Исхрана и вода за пиење и други пијалоци при ангажирање подолго од 4 
часа ќе обезбеди: 
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     - за екипите на шумското стопанство „Бабуна“-шумското стопанство „Бабуна“; 

     - за припадниците на просторните сили на општината,  доброволните  

                  пожарникари и населението - општината.За ова ќе се ангажираат  

                  маркетите: „Жито“, „Алфа“,„ТУШ“ и „Кам“ кои ќе вршат достава  

                  во логистичката база и со кои ќе се склучи договор; 

     - за припадниците на републичките сили - според планот за логистичко  

                  обезбедување на дирекцијата за заштита и спасување. 

 в)  Здравствена заштита за сите учесници ќе обезбеди ЈЗУ Здравен дом Велес. 

 г) Обезбедување на местата на интервенциите и транспортот ќе врши МВР- 

секторот за внатрешни работи од Велес. 

 

 Б.2.4. Р а к о в о д е њ е 

  

 Раководењето со гасењето на пожарот ќе се остварува во согласност со 
законот за заштита и спасување и законот за пожарникарството, како и прописите 
донесени врз основа на нив. 

 Во раководењето со гасењето на пожарот ќе се применуваат пропишаните 
стандарди и нормативи. 

 Кога ќе бидат вклучени силите за заштита и спасување на општината, со 
гасењето на пожарот ќе раководи општинскиот штаб за заштита и спасување. 

 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување,  
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. 

 Командирите на единиците и екипите ќе раководат-командуваат со активнос-
тите кои се извршуваат на местото на непогодата. 

 

 Б.2.5. У ч е с н и ц и  

 

 Во гасењето на пожарите ќе учествуваат: 

• Градоначалникот на Општина Велес и неговите служби; 
• ЈП „Македонски шуми“-подружница шумско стопанство „Бабуна“; 
• Просторните сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
• Територијалната противпожарна единица; 
• Единицата за гасење на пожари во ЈКП „Дервен“; 
• ЈКП „Дервен“; 
• Просторните сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
• Доброволни противпожарни друштва; 
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• Претседателот и советот на урбаните и месните заедници во загрозените 
подрачја; 

• Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и 
спасување-Велес, со републичките сили за заштита и спасување; 

• МВР-Сектор за внатрешни работи Велес; 
• Министерство за одбрана-генералштаб на АРМ; 
• Министерство за земјоделие и шумарство; 
• Министерство за животна средина и просторно планирање; 
• Центарот за управување со кризи-регионален центар за управување со 

кризи - Велес;  
• ЈЗУ Здравен дом од Велес; 
• ЈЗУ Општа болница; 
• Управа за хидрометеоролошки работи; 
• Трговски друштва според склучен договор:„Алфа“ Маркети, „Жито“ Маркети, 

„ТУШ Маркет“, „КАМ Маркет“ и други; 
• Општинската организација на Црвениот Крст; 
• Електронски медиуми-ТВ Здравкин, ТВ Канл 25, Радио 5фм, националните 

ТВ и други; 
• Здруженија на граѓаните. 

 

 Учесниците во гасењето на пожарот,  меѓусебно ќе ги усогласат активностите 
во своите планови. 

  

 Б.3.Активности по завршувањето на несреќата (гаснењето на пожарот ) 

 

 По изгаснување на пожарот и престанување на потребата од натамошно 
ангажирање на интервентните единици и екипи истите се враќаат на собирното место 
и постапуваат според планот за моилизација. 

 По престанување на обврските од мобилизацијата (враќање на опремата,  
доставување на извештај, регулирање на надоместоците и друго), припадниците се 
враќаат во своите домови. 

 Ако домовите на евакуираното и згриженото население не се оштетени од 
пожарот се постапува според плановите за згрижување и евакуација,  односно насе-
лението се враќа во своите домови. 

Процена на настанатите штети од несреќата (пожарот) ќе врши општинската 
комисија за процена на штети од природни непогоди и други несреќи и државната 
комисија за процена на штети од природни непогоди и други несреќи. 

Последиците и штетите кои се настанати од несреќата (пожарот) ќе се санира-
ат според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата на опожареното подрачје општината ќе склучи 
договори со правните лица во постапка предвидена за време на природни непогоди и 
други несреќи. 
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П р е г л е д 

на превентивните активности во спроведувањето на заштитата 

и спасувањето од пожариво Општина Велес 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
ож

ар
и 

Изработка на план за заштита и спасување 
(мерката заштита и спасување од пожари) и 
редовно ажурирање на податоците во него. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31.10. 

2015 

Воспоставување на евиденција за видот и 
количините на запалливите и експлозивните 
материи во трговските друштва,  во кои се 
произведуваат,  складираат и користат истите. 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ТППЕ 

-МЖСПП 

-ДЗС-ПОЗС 

-ТД 

30.11. 

2016 

Воспоставување на евиденција за организаци-
јата на заштитата од пожари во ТД кои произ-
ведуваат,  складираат и користат во технолош-
киот процес или транспортират запалливи и 
експлозивни материи (изработен план-внатре-
шен и надворешен,  обебедени персонални и 
материјални ресурси и друго). 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-ДЗС-ПОЗС 

-ТД 

30.11. 

2016 

Доставување на барање и укажување до ТД кои 
произведуваат,  складираат и користат во 
технолошкиот процес или транспортират 
запалливи и експлозивни материи,  да ги 
применуваат сите пропишани безбедносни 
мерки за заштита од пожари и експлозии. 

-СУСЕ 

-СПР 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-одговорните 
лица во ТД 

-ДЗС-ПОЗС 

30.11. 

2016 

Ќе ги преиспита можностите (персоналните и 
материјалните капацитети) на ТД, за 
вклучување во гасењето на пожарите 

-СУСЕ 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-одговорните 
лица во ТД 

-ДЗС-ПОЗС 

30.11. 

2016 

На основа на новодобиените податоци од ТДќе 
изврши ново проценување на опасностите од 
пожари и експлозии. 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-НДО 

-ДЗС-ПОЗС 

31.08. 

2016 

Во согласност со заклучните согледување од 
новото проценувањеќе го прерабоди-ажурира 
планот за заштита од пожари. 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-НДО 

-ДЗС-ПОЗС 

31.08. 

2016 

Усогласување на планот за заштита од пожари,  
со плановите на задолжените субјекти (тргов-
ските друштва и надлежните државни органи). 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-НДО 

-ДЗС-ПОЗС 

-ПС -ТД 

31.08. 

2016 

Ќе ги усогласи активностите за спроведување 
на заштитата и спасување од пожари со 
соседните општини. 

-одговорното 
лице 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорните 
лица во 
соседните 
општини 

31.12. 

2015 
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При издавањето на одобрението за градба и 
издавањето на дозвола за употреба ќе 
обезбеди во проектите и при изградбата на 
објектите да се применуваат мерките за 
заштита од пожари во согласност со закон и 
прописите донесени по нив. 

-СУСЕ 

-служби на 
градоначалникот 

-правни и 
физички лица 
кои градат 
објекти 

31.12. 

2015 

Во просторниот и урбанистичките планови ќе 
обезбеди примена на пропишаните мерки за 
заштита од пожари, а првенствено за 
создавање на услови за интервенција на 
територијалната противпожарна единица. 

-СУСЕ 

-служби на 
градоначалникот 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ДЗС 

31.08. 

2016 

Обезбедување на потребен минимум на 
персонални и материјални ресурси за 
функционирање на воспоставената 
организација за заштитата и спасувањето од 
пожари во општината 

-сектор за 
финансии 

-ДЗС-ПОЗС 

-Трговски 
друштва  

31.12. 

2016 

Вршење на редовна проверка,  тековно 
одржување и сервисирање на обезбедените 
материјални ресурси наменети за заштита и 
спасување од пожари 

-СЗР 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-ТППЕ 

-ТД со кои е 
склучен 
договор 

Секоја 
година 

Ќе се грижи и обезбеди противпожарните 
единици во општината (ТППЕ и просторната 
единица за заштита и спасување ) да се попол-
нат со персонал и материјални ресурси во 
согласност со закон (односно според пропиша-
ниот персонален и материјален состав). 

-СПР 

-СЗР 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

 

-влада на РМ 

-ДЗС-ПОЗС 

Секоја 
година 

Ќе се грижи и обезбеди, субјектите кои се 
сопственици на шумите или стопанисуваат со 
нив да ги применуваат пропишаните мерки за 
заштита од пожари (категоризација според 
степенот на загрозенот,  уредување на 
парцели,  пробивање на шумски патишта,  
воспоставување на набљудувачки места,  
обезбедување на персонални и материјални 
ресурси за заштита и спасување од пожари и 
друго). 

-службите на 
градоначалникот 

-СПР 

ОШЗС 

-сопствениците 
и корисниците 
на шумите 

-МЗШ 

ДЗС-ПОЗС 

Секоја 
година 

Воспоставување на евиденција (преглед)  на 
учесниците во спроведувањето на заштитата и 
спасувањето од пожари и редовно ќе ги 
ажурира податоците за нив. Препорачливо е 
еднаш годишно,  а обавезно пред очекувано 
загрозување. 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-СУСЕ 

-СПР 

Одговорните 
лица во 
правните 
субјекти 

31.05. 

2016 

Едуцирање (обучување) и оспособување на 
припадниците на единиците за заштита и 
спасување од пожари на општината и на 
членовите на останатите екипи кои учествуваат 
во гасењето на пожари. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДСЗ-ПОЗС-
центар за 
обука 

31.12. 

2016 

Ќе се грижи за спроведување на едукација, 
обука и вежби со персоналот на задолжените 
субјекти и силите за заштита и спасување. 

-одговорно лице 

-служби на 

-ПС-ТД 

-ДЗС-ПОЗС 

Секоја 
година 
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градоначалникот 

-ОШЗС 

Ќе поттикнува и поддржува (вклучитено и 
финансиски) натпреварувачки и вежбовни 
активности за противпожарна заштита на 
останатите учесници (трговски друштва,  
невладини организации, државни органи и 
други. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-СПР 

-СФ 

-ПС-ТД 

-здруженија на 
граѓаните 

-ДЗС-ПОЗС 

Секоја 
година 

Редовен тренинг,  увежбување и потсетување,  
на припадниците на единицата за спасување од 
урнатини и на членовите на екипите кои 
учествуваат во спасувањето од урнатини 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДСЗ-ПОЗС-
центар за 
обука 

-останати 
учесници 

постојано 

Запознавање-едуцирање на населението,  за 
обврските кои ги имаат во заштитата и 
спасувањето од пожари 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорните 
лица во ПС 

Еднаш 
годишно 

Организирање на заеднички вежбовни 
активности со единиците и екипите на 
задолжените субјекти. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-одговорното 
лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорните 
лица во ПС 

Еднаш 
годишно 

Изготвување на годишна оперативна програма 
за заштита и спасување  од пожари во соглас-
ност со закон и прописите донесени по него. 

-СУСЕ 

-СПР 

-ТППЕ 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЈПМШ-ШС 
Бабуна Велес 

Секоја 
година 

Склучување на договори со референтни правни 
субјекти и здруженија на граѓаните за извршу-
вање на одредени задачи во заштитата и 
спасувањето од пожари 

-градоначалник 

-кабинет на 
градоначалникот 

-СПР 

-правни 
субјекти 

Еднаш 
годишно 

Редовно ќе ги ажурира податоците во планот за 
заштита и спасување од пожари 

-одговорното 
лице 

-службите на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-Одговорните 
лица во ПС и -
НДО 

Еднаш 
годишно 

     

 

 

 

 

 

 



 27 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување    

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам, сообракај и екологија 

СПР-Сектор за правни работи 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 

НДО-Надлежни државни органи 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МЗШ-Министерство за земјоделие и шумарство-подрачна организациона единица Велес 

ЈПМШ-ШС-Јавно претпријатие македонски шуми-шумско стопанство 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ПЗСПНДН-План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи 

ПС-ТД-Правен субјект-трговско друштво 

ТД-Трговско друштво 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за заштита и  

спасување од пожариво Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
ож

ар
и 

П р е д   н е с р е ќ а т а  (пожарот) 

Размена на податоци за подготвеноста на државните 
органи кои учествуваат во  заштитата и спасување 
оод пожари за видот,  обемот и очекуваното време за 
настанување-проширување на пожарот. (пред се на 
отворен простор) и за текот на активностите во 
гасењето на пожарот. 

-градоначалник 

-одговорно лице 

-РЦУК 

-ЈПМШ-ШС Бабуна; 

-ДЗС-ПОЗС 

-УХМР 

-други ПС-ТД 

Барање до советот на општината Велес за 
донесување одлука за зголемување на подготвеноста 
на сили за заштита и спасување во Општина Велес 

-градоначалник 

-совет на 
Општина Велес 

НДО 

Донесување на одлука за зголемување на 
подготвеноста на сили за заштита и спасување во 
Општина Велес 

Совет на Општина 
Велес 

НДО 

Постапување според документот за зголемување на 
подготвеноста. 

Донесување на наредба за  активирање-
мобилизирање на ОШЗС и на единицата за заштита и 
спасување од пожари на општината. 

-градоначалник 

-службите на 
градоначалникот 

 

-НДО-(ДЗС-ПОЗС,  
МЗШ,  ЈПМШ-ШС 
Бабуна, РЦУК, ) 

 

Активирање-мобилизирање на ОШЗС и за заштита и 
спасување од пожари на општината. 

-градоначалник 

-службите на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-ОЕЗС 

Кога времето е ограничено, градоначалникот на 
општината донесува наредба за мобилизација  
општинскиот штаб за заштита и спасување и 
единицата за заштита и спасување од пожари, без 
одлука за зголемување на подготвеноста 

-градоначалник 

-службите на 
градоначалникот 

 

ДЗС-ПОЗС 

Размена на податоци за можностите со соседните 
општини,  доколку пожарот е во близина на границите 
со соседните општини и постои опаснот да премине 
на нивна територија 

-градоначалник 

-служби на 
градоначалникот 

-градоначалниците 
во другите општини 

Известување на правние субјекти во реонот на 
очекуваниот пожар за одлуката за зголемување на 
подготвеноста и за потребата да ја следат состојбата 
и да преземаат мерки во согласност со плановите за 
заштита и спасување, односно да постапуваат според 
упатствата што ќе им ги даде општинскиот штаб за 
заштита и спасување,  во согласност со надлежните 
државни органи.Известувањето се врши телефонски 
и преку регионалниот центар за управување со кризи. 

-градоначалник 

-службите на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-одговорните лица 
во ПС 

-РЦУК 

-локалните ТВ; 

-националните ТВ 
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Известување на граѓаните-населението во реонот на 
очекуваниот пожар за опасностите кои се очекуваат и 
укажување да ја следат состојбата и да  преземаат 
мерки  со кои ќе се намалат ефектите на очекуваната 
опасност,  односно да постапуваат по упатствата кои 
ќе им ги даде ОШЗС. Известувањето ќе се врши преку 
претседателите на урбаните и месните заедници 
телефонски и преку регионалниот центар за управу-
вање со кризи.Во итни случаи ќе се користат и 
електронските медиуми (локалните и националните 
радио и телевизиски станици). 

-градоначалник 

-службите на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-Претседателите на 
УЗ и МЗ 

-РЦУК 

-локалните ТВ; 

-националните ТВ 

 

Проверка на оспособеноста на учесниците во 
гасењето на пожароти  тоа: 

-подготвеноста на единицата за заштита и спасување 
од пожари,  за извршување на утврдените-
планираните задачи; 

-подготвеноста на доброволните противпожарни 
единици за учество во гасењето на пожарот; 

-подготвеност на правните субјекти за извршување на 
договорените обврски, според склучените договори; 

-подготвеност на екипите и единиците на надлежните 
државни организа учество во гасењето на пожарот; 

-подготвеност на населението за учество во гасењето 
на пожарот 

-ОШЗС 

-служби на 
градоначалникот 

-одговорните лица 
во ПС-ТД; 

-командирите на 
ДППЕ; 

-ТД со кои се 
склучени договори 

-претседателите на 
УЗ и МЗ; 

-НДО 

По оценка на ОШЗС,  се врши прераспределување на 
задачите на учесниците во заштитата од пожари. 

-градоначалник 

-ОШЗС 

-одговорни лица во 
учесниците  

По оцена на ОШЗС,  градоначалникот на општината 
бара ангажирање на екипи и единици од дирекцијата 
за заштита и спасување и другите надлежните 
државни органи. 

-градоначалник 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-одговорни лица во 
надлежните 
државни органи 

Информирање на населението и вработените за 
состојбите, текот на активностите и  друго. 

-Кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-претседатели на 
УЗ и МЗ; 

-локалните ТВ; 

-националните ТВ; 

-ЦУК-РЦУК 

Раководење ОШЗС ПШЗС 
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Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОЕЗС-Општински единици за заштита и спасување 

ЈПМШ-ШС „Бабуна“-Јавно претпријатие македонски шуми-шумско стопанство „Бабуна“- Велес 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување  

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за управување со кризи 

УЗ-МЗ-Урбани заедници-Месни заедници 

УХМР-Управа за хидрометеоролошки работи 

НДО-Надлежни државни органи 

ПС-ТД-Правни субјекти-Трговски друштва 
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П р е г л е д 

на оперативните активности за заштита и спасување 

 од пожариво Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
ож

ар
и 

З а   в р е м е   н а   н е с р е ќ а т а  (пожарот) 

Се анализираат добиените информации, а по 
сопствена оценка дел од нив се проверуваат. 

-Градоначалник 

-ОШЗС 

-ЈПМШ-ШС Бабуна 

-ЦУК-РЦУК 

Се мобилизираат сите учесници во гасењето на 
пожаротдоколку претходно не се мобилизирани. 

На сите учесници им се наложува да почнат со 
спроведување на активностите за гасење на пожарот. 

-Градоначалник 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-СЗР 

Одговорните лица 
кај сите учесници во 
гасењето на 
пожарот 

Подготовки за  започнување на оперативните активности 

а) Извидување на опожарениот реон 

Упатување на екипа од стручни лица (помошникот на 
началникот на ОШЗС за пожари пожари, претставник 
од ТППЕ и од надлежните државни органи) во реонот 
на пожарот кои ќе ја проценат состојбата и ќе 
предложат мерки за гасење на пожарот.  

-Градоначалникот 

-ОШЗС 

-ТППЕ 

-ЈПМШ-ШС Бабуна 

-ДЗС-ПОЗС 

б) Извршување на мобилизацијата 

Мобилизацијата н асилите за заштита и спасување на  
општинатасе врши според планот за мобилизација.  

Мобилизацијата на вработените во ТППЕ  кои не се 
на работасе врши според планот на ТППЕ. 

Мобилизацијата на екипите и единиците за гасење на 
пожари се врши според нивните планови. 

-одговорното лице 

-СЗР 

-командирот на 
ТППЕ 

-одговорните лица 
во правните 
субјекти учесници 
во гасењето 

в) Известување 

Се известуваат правние субјекти во опожарениот 
реон и реонот за кој се проценува дека може да биде 
опожарен,  за видот и обемот на пожарот и за 
опасностите и последиците кои се настанати или се 
очекува да настанат, како и за потребата да ја следат 
состојбата и да преземаат мерки во согласност со 
плановите за заштита и спасување, односно да 
постапуваат според упатствата што ќе им ги даде 
општинскиот штаб за заштита и спасување,  во 
согласност со надлежните државни 
органи.Известувањето се врши телефонски и преку 
регионалниот центар за управување со кризи. 

Се известуваат граѓаните-населението во 
опожарениот реон и реонот за кој се очекува-
проценува дека може да биде опожарен,  за видот и 

-ОШЗС 

-Одговорно лице 
во општината 

-претседатели на 
УЗ и МЗ 

-ЦУК-РЦУК 

-електронски 
медиуми:ТВ 
Здравкин, Канал 21 
и локалните 
радиостаници 

-националните ТВ 
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обемот на пожарот и за опасностите и последиците 
кои се настанати или се очекува да настанат и ќе им 
се укаже да ја следат состојбата и да  преземаат 
мерки  со кои ќе се намалат ефектите од настанатите 
опасности и последици,  односно да постапуваат по 
упатствата кои ќе им ги даде општинскиот штаб за 
заштита и спасување.  

в-1 Постапка на правните субјекти  

По добиеното известување,  отпочнуваат да  ги 
спроведуваат планираните и препорачаните  
(наложените) мерки за гасење на пожарот и 
воспоставуваат контакт со општинскиот штаб за 
заштита и спасување,  заради усогласување и 
координација на активностите. 

В-2 Постапка на граѓаните 

Веднаш по добиеното 
известувањеграѓанитеотпочнуваат со извршувањето 
на обврските за гасење на пожароткои им се 
препорачани од општинскиот штаб за заштита и 
спасување. 

Претседателите и советите на урбаните и месните 
заедници ги координираат активностите на 
населението во гасењето на пожарот, а првенствено 
во спроведување на личната и колективна заштита. 

г) Планирање на активности за заштита и спасување 
од пожари 

Планирањето,  раководењето и координирањето на 
активностите за заштита и спасување од пожари,  ќе 
го  врши командантот на ОШЗС,  според следниот 
последователен ред: 

г-1. По потреба од РЦУК Велес и другите задолжени 
субјекти (првенствено ТППЕ и ЈПМШ-ШС „Бабуна“ и 
другите НДО) бара целосни или дополнителни пода-
тоци и информации за последиците,  превземените 
мерки и ангажираните сили и средства. 

г-2. Свикува состанок на штабот,  на кој ја проценува 
настанатата состојба на база претходните и 
новодобиените информации од теренот и утврдува 
план за дејствување,  во кој покрај другото ги опфаќа 
следните елементи: 

- доколку пожарот е на поголема површина или се 
настанати повеќе пожари определува реони и сектори 
на дејствување; 

- го определува местото од каде општинскиот штаб за 
заштита и спасување ќе раководи со гасењето на 
пожарот; 

- определува раководител на терен кој ќе раководи со 
вкупните акции за гасење на пожарот;  

- го определува местото од каде раководителот на 
терен ќе раководи со гасењето на пожарот и го 
утврдува начинот на одржување на врските; 

- определува раководители на реоните и секторите за 

-градоначалникот 

-командантот на 
ОШЗС 

-командир на 
ТППЕ 

Одговорните лица 
во учесниците 
(ЈПМШ-ШС,  ЈЗУ 
здравен дом, МВР-
СВР, ТД според 
склучен договор и 
др.) 
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гасење на пожароткои ќе раководат со  активностите 
за гасење на пожарот во реонот-секторот; 

- ги определува учесниците,  основните правци и 
реони на кои приоритетно ќе се ангажираат;  

- го утврдува правецот на движење на учесниците со 
расположивите превозни средства и реоните за нивно 
ангажирање; 

- определува екипи за обезбедување на превоз на 
учесниците од собирното место до почетниот реон за 
дејствување,  

-определува екипа за логистичката база ( обезбеду-
вање на храна,  вода и средства за работа на 
учесниците,  екипи за здравствена заштита,  екипи за 
обезбедување и други екипи доколку има потреба);  

- ги определува местата на кои ќе се постави 
логистичката база, од кои учесниците ќе се 
снабдуваат со храна,  вода и средства за работа; 

- го утврдува местото на санитетско прифатилиште,  
односно на екипите за здравствена заштита; 

- ги оппределува местата до кои лицата од 
логистичката база ќе доставуваат храна,  вода и 
средства за работа за дополнително снабдување на 
гасачите; 

- планира ангажирање на дополнителни сили на 
целиот простор или во одделни реони-сектори,  за 
што го известува градоначалникот заради упатување 
на барање до дирекцијата за аштита и спасување; 

- планира ангажирање на воздухоплови (авиони на 
дирекцијата за заштита и спасување и хелихоптери 
на министерството за одбрана), за што го известува 
градоначалникот заради упатување на барање до 
дирекција за заштита и спасување; 

- го утврдува времето на доставување на извештаи и 
времето на повторна проценка на состојбата,  кое 
вообичаено треба да е во вечрените часови; 

-доколку во текот на денот пожарот не е изгаснат или 
локализиран,  после повторно проценување,  
донесува одлука за ангажирање на учесниците во 
текот на ноќта и за следниот ден,  односно утврдува 
нов план за дејствување со истите содржини; 

- доколку ангажираните сили и средства останат да 
дејствуваат и преку ноќта,  го определува местото за 
нивно сместување; 

-ако припадниците на екипите и единиците, се 
враќаат во своите домови, го утврдува начинот на 
нивно враќање и повторно носење на местото на 
пожарот,  кој во принцип е ист како и при првото 
носење; 

- ако пожарот е на територијата на повеќе општини 
или се очекува да премине на територијата на 
соседните општини,  го планира начинот на содејство 



 34 

и координација со учесниците од нив; 

- определува екипи за дежурство и контрола на 
опожарената површина,  особено по локализирање на 
пожарот, па  сè до целосното гасење;  

- го утвдува начинот на враќање на учесниците и 
прибирање на ангажираната опрема и техничките 
средства. 

г-3. По утврдувањето на планот за дејствување, на 
планираните учесници им се доставуваат изводи,  
односно се известуваат за обврските кои им се 
определени во гасењето на пожарот. 

д) Упатување на единиците и екипите 

во почетниот реон 

По завршената мобилизација и утврдување на планот 
за дејствување,  командантот на ОШЗС ги упатува 
општинските единици за заштита и спасување во  
почетниот реон за дејствување. 

Паралелно со оваа активност, командантот на ОШЗС 
ги упатува и останатите екипи и единици на другите 
учесници во почетните реони за дејствување. 

По оценка на штабот,  градоначалникот на општината 
бара ангажирање на републичките сили за заштита и 
спасување на Дирекцијата за заштита и спасување и 
на екипи и единици од другите надлежни органи и 
установи. 

Територијалната професионална противпожарна 
единица во реонот на пожарот ја упатува командирот 
на дежурното одделение кој постапува во согласност 
со пропишаната стандардна оперативна постапка. 

-градоначалникот 
-командантот на 
ОШЗС 

-командирот на 
ТППЕ 

-командирите на 
единиците на 
општината 

- Одговорните лица 
во учесниците 
(ЈПМШ-ШС,  ЈЗУ 
здравен дом, СВР,  

ТД според склучен 
договор и др.) 

Спроведување на активностите 

Гасењето на пожарот ќе почне да се  спроведува од 
моментот на издавањето на наредбата од 
командантот на ОШЗС. 

-командант на 
ОШЗС 

Командирите на 
екипите и 
единиците на 
учесниците 

Задолжените субјекти(правните субјекти-трговските 
друштва и надлежните државни органи) отпочнуваат 
со спроведување на оперативните активности веднаш 
по настанување на пожарот или по добиенто 
известување за можностите за настанување на пожар 
и тоа според своите планови (внатрешни и 
надворешни) и стандардните оперативни постапки. 

-силите за 
заштита и 
спасување на 
општината 

-службите на 
градоначалникот 

Командирите на 
екипите и 
единиците на 
учесниците 

Гасење на урбаните пожари 

а) Извидување-процена на пожарот 

(опожарениот објект) 

По пристигнување на местото на пожарот командирот 
на одделението врши извидување и процена на 
пожарот и планира соодветна тактика на гасење,  во 
согласност со стандардните оперативни постапки на 
ТППЕ и востановената практика. 

-командир на 
одделението во 
ТППЕ 

-одговорното лице 
во ПС-ТД 
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б) Известување на претпоставените 

По извршеното извидување и процена на пожарот, 
командирот на одделението го известува командирот 
на ТППЕ,  односно постапува во согласност со 
законот за пожарникарството,  стандардните 
оперативни постапки на ТППЕ и востановената 
тактичка практика. 

-Командир на 
одделението од 
ТППЕ 

 

в) Барање на помош 

Според сопствена процена, командирот на гасењето 
на пожарот бара помош од вработените во ТППЕ 
Велес и од соседните територијални противпожарни 
единици (противпожарната бригада на град Скопје, 
ТППЕ  Свети Николе, ТППЕ Неготино). 

Во барањето на помош, командирот на гасењето пос-
тапува во согласност со законот за пожарникарство-
то,  стандардните оперативни постапки и 
востановената практика. 

-Командир на 
одделението од 
ТППЕ 

Командири на 
ТППЕ од други 
општини 

г) Гасење на пожарот 

Гасењето на пожарот се врши според планираната 
тактика на командирот на гасењето, односно во 
согла-сност со законот за пожарникарството, 
стандардните оперативни постапки и востановената 
тактичка практика. 

Во гасењето на пожарот може да се ангажираат и 
присутните граѓани,  на обврски соодветни на нивната 
опременост и обученост. 

По пристигнување во реонот на пожарот,  единиците 
од соседните ТППЕ веднаш се вклучуваат во 
гасењето на пожарот. 

Интервенцијата трае се додека не се изгаси пожарот. 

По изгаснувањето на пожарот, единиците се враќаат 
во својата база. 

-ТППЕ  -ТППЕ од други 
општини 

-граѓани 

д) Спасување на луѓето и материјалните добра 

Ако во опожарениот објект има загрозени луѓе, 
веднаш се пристапува кон нивно спасување-
извлекување од објектот и доколку се повредени им 
се дава прва медицинска помош, од страна на екипа 
на ЈЗУ здравен дом од Велес и екипи на општинската 
организација на Црвениот Крст од Велес.  

-ТППЕ -ТППЕ од други 
општини 

-ЈЗУ здравен дом 

-Општинаска 
организација на 
Црвен Крст 

ѓ) Евакуација и згрижување на загрозените луѓе 

Во случај да постои опасност од ширење на пожарот 
во објектот или на соседни објекти, командирот на 
гасењето на пожарот ќе постапи во согласност со 
законот за пожарникарството, стандардните операти-
вни постапки и востановената тактичка практика,  
односно ќе нареди евакуација на загрозените луѓе. 

Евакуацијата и згрижувањето на загрозените луѓеќе 
се врши според планот за евакуација и згрижување. 

-ТППЕ -ТППЕ од други 
општини 

-МВР-СВР 
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е) Обезбедување на ред во реонот на пожарот 

Обезбедување на ред во реонот на пожаротќе врши 
секторот за внатрешни работи од Велес, во соглас-
ност со стандардните оперативни постапки. 

-ТППЕ МВР-СВР 

ж) Раководење со гасењето на пожарот 

Раководењето со гасењето на пожаротќе се оствару-
ва во согласност со законот пожарникарството. 

-командир на 
единицата која 
гаси 

Командир на ТППЕ 
од други општини 

з) Анализирање и евидентирње, составување на 

извештај и доставување до надлежните служби 

Веднаш по гасењето на пожарот, командирот на 
гасењето заедно со другите учесници ја анализира 
успешноста и ефикасноста на гасењето на пожарот, 
составува извештај и го доставува до надлежните 
служби. 

Податоците за пожарот и неговото гасење се 
внесуваат на пропишани обрасци. 

-командир на 
единицата која 
гаси 

Командир на ТППЕ 
од други општини 

Гасење на пожарот на отворен простор 

а)Набљудување на опожарените површини 

Набљудувањето на опожарениот реонќе се врши од 
набљудувачките места на шумското стопанство 
Бабуна, со персонал предвиден за набљудување. 

Во зависност од големината на опожарената 
површина и рзвојот на пожарот,  раководителот на 
гасењето ќе определи нови набљудувачки места,  од 
кои може да се гледа целата опожарена површина и 
ќе упати лица кои ќе го вршат набљудувањето.  

При учество на просторните сили на општината, 
екипата за набљудување и набљудувачките места ќе 
ги определи командантот на општинскиот штаб за 
заштита и спасување. 

Набљудувачите ќе бидат во постојана врска со 
раководителот на гасењето на пожарот и со ОШЗС и 
ќе даваат информации за пожарот (што гори,  потес-
ната микролокација и најблиските пристапни патишта,  
зафатената површина, обем и големина на пожарот, 
дали постои опасност по животот на луѓето,  
приближ-на јачина и правец на дување на ветерот,  
можностите за проширување на соседни површини и 
објекти и други информации кои од нив ќе ги 
побараат). 

-раководител на 
гасењето 

-екипа за 
набљудување 

-екипи за 
набљудување на 
ШС Бабуна 

б)Извидување на опожарените површини од страна 

на извидувачи 

Извидување на опожарените реони-површини,  ќе 
вршат извидувачи од шумското стопанство Бабуна, 
кои добро го познават теренот во реонот на пожарот. 
Извидувачите ќе му даваат информации од теренот  
на раководителот на гасењето (за видот на горливата 
материја, обемот и големина на пожарот, можностите 

-извидувачи од 
единиците на 
општината 

-извидувачи од ШС 
Бабуна 

-авиони на ДЗС 
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за проширување и загрозување на луѓе и објекти, 
најблиски пристапни патишта, извори на вода, 
успешноста во локализирањето и гасењето и друго),  
а кои ќе бидат потребни за правилно насочување на 
гаса-чите и за примена на ефикасна тактика во 
гасењето.  

Кога во гасењето ќе бидат ангажирани просторните 
сили,  командантот на општинскиот штаб за заштита 
и спасување може да определи и дополнителни лица 
кои ќе вршат извидување. 

Заради брза и реална процена на пожарот и 
соодветно планирање на активностите,  посебно во 
недостапни реони,  командантот на ОШЗС по своја 
проценка ќе побара во извидувањето на пожарот да 
се ангажираат воздухоплови на дирекцијата за 
заштита и спасување или на министерството за 
внатрешни работи. Извидувачите ќе му даваат 
информации за пожарот од извидувањето од воздух 
на раководителот на гасењето. 

в)Превоз на учесниците од собирните места 

до почетниот реон за дејство 

Превозот на екипите за гасење на пожарот на 
шумското стопанство „Бабуна“ до почетниот реон и 
местото на пожарот,  ќе се врши со превозни 
средства на подружницата. 

Професионалните пожарникари од ТППЕ до местото 
на пожаротќе се превозуваат со возила на единицата. 

Просторните сили на општината,  доброволните 
противпожарни единици и населението од собирните 
места до почетниот реон и местото на пожарот ќе се 
превозуваат со превозни средства на општината и 
трговските друштва „Данс Експрес“ и „Пан Промет“. 

За пренесување на просторните сили на општината 
до местото на пожаротќе се користат и превозни 
средства од месните заедници (теренски возила, 
трактори и други), посебно во потешко пристапните 
реони. 

-возила на ТППЕ 

-возила на 
општината 

-Данс Експрес 

-Пан Промет 

г)Поставување на логистичка база 

Логистичката база ќе се постави во најповолното 
место (најблиското и најприступачното за сите учес-
ници),  во објект или на површина која ќе овозможи 
поставување на шатор или настрешница. Таа се 
поствува кога во гасењето ќе бидат вклучени 
просторните сили на општината. 

Во логистичката база ќе се обезбедат вода за пиење 
и гасење, средства за работа на екипите и единиците,  
храна,  дополнителна опрема за гасење,  простор за 
одмор на изнемоштени гасачи и друго. 

Наведените средства во логистичката база треба 
минимум да ги задоволуваат потребите за еден ден.  

Во логистичката база ЈЗУ Здравен дом и општинската 
организација на Црвениот Крст ќе постават санитет-

-СЗР  

-ЈКП Дервен 

-ТППЕ 

-извиднички одред 
Димитар Влахов 

-општинската 
организација на 
Црвен Крст 

-ЈЗУ здравен дом 
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ско прифатилиштево кое ќе се прифаќаат повредени-
те гасачи и ќе им се дава прва медицинска помош 

Логистичката база ќе ја постават и опслужуваат, 
вработените од општината (СЗР),  а ќе се вклучат и 
извидници од извидничкиот одред „Димитар Влахов“.  

Во случај да има два или повеќе пожари во опожаре-
ниот реон, а кои не се многу оддалечени еден од друг 
и според планот за гасење се определени два или 
повеќе сектори, дотур на средства од логистичката 
база ќе се врши до место, кое ќе го определи 
раководителот на гасењето. 

Ако пожарот трае повеќе денови, во логистичката 
база ќе се врши дотур на вода,  средства за работа, 
храна и друго, за секој нареден ден. 

Логистичката база во принцип треба да се постави во 
непосредна близина на командното место на ОШЗС. 

Транспортот на опремата и средствата на логисти-
чката базаќе се врши со возила на општината, ЈКП 
„Дервен“ и ТППЕ. 

д)Поставување на командното место 

Командното место на лицето кое раководи со 
гасењетоќе се постави во непосредна близина на 
пожарот, на место од каде ќе може да го надгледува 
опожареното место и интервенциите на гасачите и да 
комуницира со нив. 

Доколку пожарот зафаќа голема површина и според 
планот за гасење се определени два или повеќе 
сектори за гасење, општинскиот штаб за заштита и 
спасување ќе раководи од командно место, кое ќе се 
постави на место од каде ќе може најдобро да го 
надгледува пожарот и активностите на гасачите, 
односно да раководи со гасењето. 

Непосредно до командното место,  на пригодна 
локација (на отворен простор или во објект),  ќе биде 
и место за прифаќање на дополнително 
ангажираните сили. Раководителот на гасењето на 
пожарот ќе определи лице кое ќе ги прифаќа 
дополнително пристигнатите гасачи. 

-ОШЗС 

-СЗР 

-раководителите на 
гасење од ШС 
„Бабуна“ 

ѓ)Гасење на пожарот со екипи и единици на 

учесниците 

По пристигнувањето на почетниот реон за гасење, 
раководителот на гасењето ги распоредува екипите и 
единиците по правци на дејствување, при што треба 
да води сметка гасачите да не ги доведе во опасност 
од опкужување со пожарот. 

При распоредувањето ќе се води сметка екипите од 
просторните сили на општината, доброволните про-
тивпожарни друштва и населението,  да бидат покрај 
екипи на шумското стопанство „Бабуна“ или ТППЕ. 

По добиените задачи, екипите се упатуваат во 
местото кое им е определено и почнуваат да го гасат 

-ОШЗС 

-ТППЕ 

-ОЕЗС 

Екипите и 
единиците за 
заштита и 
спасување на 
другите учесници 
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пожарот. 

Раководителот на гасењето на пожарот,  при 
одредувањето на начинот на гасењето и во текот на 
гасењето мора да се придржува на пропишаните 
стандардни постапки и востановената практика во 
тактичкото настапување. 

Во текот на гасењето,  раководителот на гасењето 
постојано комуницира со командирите на единиците и 
ги координира нивните активности.Паралелно со ова, 
тој е во постојана врска со општинскиот штаб за 
заштита и спасување, доставува информации за 
текот на гасењето, бара помош од дополнителни сили 
(вклучително и воздухоплови) и бара инструкции за 
натамошните активности. 

Доколку во текот на денот не се изгаси пожарот, 
препорачливо е да се престане со гасењето во кој 
случај се определуваат лица кои добро го познаваат 
теренотза следење на пожарот.Во овој случај, ако 
постојат услови за сместување на гасачите во 
непосредна близинатие се сместуваат, а ако не се 
враќаат во своите домови, при што им се определува 
времето кога треба да се јават на собирното место. 
Постапката на превоз до местото на пожарот е иста. 

Гасењето на пожарот во следниот ден мора да 
започне во раните утрински часови,  односно со 
разденувањето.Постапката при гасењето на пожарот 
е иста како и во претходниот ден. 

Ако гасењето на пожарот трае повеќе денови,  заради 
ефикасно и успешно гасењеќе се обезбедува замена 
со нови гасачи. 

По изгаснувањето на пожарот,  гасачите се враќаат 
на почетниот реон од каде се превезуваат до 
собирното место. 

е)Вклучување на населението во гасење на пожарот 

Заради брзо и ефикасно гасење на пожарот, 
гадоначалникот ќе упати апел до населението од 
населените места кои се во близина на пожаротда се 
вклучат во гасењето на пожарот.  

На барање на ОШЗС, градоначалникот по сопствена 
процена ќе нареди мобилизација на населението. 

Во ренот на пожарот населението ќе го прифаќа 
раководителот на гасењето и ќе ги упатува на гасење, 
притоа водејки сметка да ги распоредува зедно со 
екипите на шумското стопанство или ТППЕ. 

На населението кое ќе се вклучи во гасењето им се 
обезбедуваат средства за гасење, како и останите 
логистички потреби.  

-градоначалник 

-ОШЗС 

-раководител на 
гасење 

ж)вклучување на републичките спасување сили за  

заштита и спасување во гасењето на пожарот 

На барање на градоначалникот, во гасењето на 
пожарот ќе се вклучат тимови и единици за заштита и 

-градоначалник 

-ОШЗС 

-републичките 
единици за заштита 
и спасување на 
ДЗС-ПОЗС 

-екипи на НДО 



 40 

спасување на дирекцијата за заштита и спасување. 

Непосредно пред ангажирањето на републичките 
сили за заштита и спасување,  командантот на 
подрачниот штаб за заштита и спасување преку 
ОШЗС и раководителот на гасењетоќе оствари 
целосен увид на состојбите со пожарот и текот на 
гасењето.  

Учеството на републичките сили за заштита и 
спасување ќе биде според планот на дирекцијата за 
заштита и спасување и стандардните оперативни 
постапки. 

Со вклучувањето на републичките сили, во гасењето 
на пожарот ќе се постапува и по насоките на 
командантот на подрачниот штаб за заштита и 
спасување. 

з)Гасењена пожарот со вклучување на воздухоплови 

Заради брзо и ефикасно гасење на пожарот, според 
проценка на ОШЗС,  градоначалникот на општината 
ќе побара од директорот на дирекцијата за заштита и 
спасување во гасењето на пожарот да се  ангажираат 
воздухоплови на ДЗС и на министерството за 
одбрана (АРМ). 

Гасењето на пожарот со авионите на ДЗС и 
хеликоптерите на АРМ,  ќе биде според нивните 
стандардни оперативни постапки. 

Доколку за време на ангажирањето на воздухопло-
вите не се вклучени републичките сили за заштита и 
спасување, раководителот на гасењето на пожаротќе 
воспостави постојана врска со координаторот на 
летањето, заради усогласување и насочување на 
исфрлањето на водата и активностите на гасачите. 

-градоначалник 

-ОШЗС 

-авиони на ДЗС 

-хелихоптери на МО 

АРМ 

ѕ)Содејство и координација во гасењето на 
пожароткога се вклучени соседни општини 

Ако пожарот е на границата со соседните општини 
или ја зафатила и територијата на соседните 
општини, градоначалникот и командантот на ОШЗС,  
ќе воспостават постојана врска со колегите од 
соседните општини, заради заедничко договарање на 
активностите за гасење на пожарот и нивна 
координација. 

Информации за гасењето на пожарот, општините ќе 
разменуваат по секоја настаната промена 
(локализирање,  гасење или проширување ).Во текот 
на денот постојано ќе ги усогласуваат активностите 
на гасачите. 

Планот за заедничко дејствување во следниот ден ќе 
го донесат во вечерните часови, после извршеното 
усогласување. 

Кога во гасењето на пожарот е вклучен подрачниот 
штаб за заштита и спасување на дирекцијата (ДЗС),  
планирањето и усогласувањето  на заедничките 
активности на општините и нивната координација ќе 

-градоначалник 

-ОШЗС 

-градоначалник 

-ОШЗС 
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ги врши командантот на штабот. 

и)Спасување на луѓето и материјалните добра 

Кога во опожарената површина има загрозени луѓеќе 
се пристапи кон нивно спасување, 
односноизвлекување од местото на пожарот. 

Извлекувањето на загрозените и настраданите луѓе 
во пожарот,  ќе го вршат пожарникари 
(професионални и доброволни), кои се оспособени и 
опремени за такви интервенции. 

При спасувањето на луѓето ќе се постапува во 
согласност со стандардните оперативни постапки и 
востановената практика. 

По извлекувањето, тие се упатуваат во санитетското 
прифатилиште, каде ќе им се даде прва медицинска 
помош.Извлекувањето на материјлните добраќе се 
врши паралелно со гасењето на пожарот. 

-ТППЕ -екипи на ЈПМШ ШС 
Бабуна 

-доброволни 
противпожарни 
единици 

-републички 
единици 

ј)Евакуација и згрижување на загрозено население 

Кога пожарот  се шири кон населби и објекти во кои 
живеат и престојуваат луѓе ќе се изврши евакуација и 
згрижување на загрозеното население. 

Евакуација на загрозеното и настраданото население 
ќе се врши според планот за евакуација. 

Згрижување на загрозеното и настраданото 
население ќе се врши според планот за згрижување. 

-ОШЗС 

-СЗР 

 

-планираните 
учесници со планот 
за евакуација и 
планот за 
згрижување 

к)Доставување на гориво, вода за гасење и пиење, 
храна и други  средства и опрема за работа на 
гасачите 

За време на гасењето на пожарот, командирите на 
екипите и единиците ќе определат лица кои ќе ги 
подигаат горивото,  вода за гасење и пиење,  храна и 
други  средства и опрема за работа на гасачите.Тие 
ќе се подигаат од логистичката база. 

Кога екипите и единициите  се оддалечени од 
логистичката база, овие средства ќе се подигаат од 
места кои ќе ги определи раководителот на 
гасњето.Нивното доставување од логистичката база 
до новоопределините места ќе го вршат лица од 
логистичката база, а кои ќе ги определи 
раководителот на гасењето. 

-СЗР 

-екипата од 
логистичката база 

-Определените 
лица за подигање 
на опремата 

л) Давање на прва медицинска помош 

Прва медицинска помош на повредените во пожарот 
(со опекотини,  загушување,  каснување од инсекти, 
змии и други животни, како и други повреди) ќе се 
дава според планот за прва медицинска помош и тоа 
во санитетското прифатилиште. 

Екипите кои даваат прва медицинска помош (ЈЗУ 
здравен дом и Црвен крст),  треба обавезно да обез-
бедат средства за прва помош против овие повреди. 

-членот на ОШЦЗ 
за прва 
медицинска 
помош 

-ЈЗУ здравен дом 

-екипа на ОО на 
Црвениот Крст 

љ) Обезбедување на ред -ОШЗС -МВР-СВР Велес 
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Обезбедување на ред во реонот на пожаротќе врши 
секторот за внатрешни работи од Велес, во 
согласност со стандардните оперативни постапки. 

м)Контрола на опожарениот реон 
послеизгаснувањето на пожарот 

По гасењето на пожарот, раководителот на гасењето 
ќе определи лица(доколку претходно не се 
определени) кои ќе останат во опожарениот реон 
заради контрола и навремено спазување на повторно 
настанат пожар и негово гасење. 

Лицата кои се оставени за контрола треба добро да 
го познаваат теренот и да се опремени за самостојно 
дејствување. 

Контролата на опожарениот простор ќе се обавува 
според пропишаните стандардни оперетивни 
постапки. 

Времето на вршењето на контрола ќе го определи 
раководителот на гасењето на пожарот, а не смее да 
биде помалку од 12 часа. 

-раководителот на 
гасењето 

-челновите не 
екипата 
определени за 
контрола 

н) Анализирање и евидентирње,  составување 
наизвештај и доставување на извештајот до 
надлежните служби 

Веднаш по гасењето на пожарот, командирот на 
гасењето заедно со другите учесници ја анализира 
успешноста и ефикасноста на гасењето на пожарот, 
составува извештај и го доставува до надлежните 
служби. 

Податоците за пожарот и неговото гасење се 
внесуваат на пропишани обрасци. 

-ОШЗС 

-командирите на 
единиците и 
екипите 

-ТППЕ 

Командирите на 
единиците и 
екипите кои 
учествувале во 
гасењето 

Б.2.3. Логистичка поддршка 

Логистичката поддршка ќе се обезбедува во 
согласност со законот за заштита и спасување и 
законот за пожарникарството и според планот за 
логистичка поддршка на учесниците,  а првенствено 
за следните содржини: 

а) Средства за извршување на задачите на 
интервентните екипи-секој учесник за своите екипи. 

Обезбедување на дополнителни средства потребни 
за гасењето на пожаротќе обезбеди општината и ќе ги 
достави во логистичката база. 

б)  Исхрана и вода за пиење и други пијалоци при 
ангажирање подолго од 4 часа ќе обезбеди: 

- за екипите на шумското стопанство „Бабуна“ - 
шумското стопанство „Бабуна“; 

- за припадниците на просторните сили на општината,  
доброволните, пожарникари и населението - 
општината. За ова ќе се ангажираат 
маркетите:„Жито“, „Алфа“, „ТУШ“ и „Кам“ кои ќе вршат 
достава во логистичката база, а со кои ќе се склучи 
договор; 

-ОШЗС 

-СЗР 

-сектор за 
финансии 

-СПР 

-членовите на 
екипата на 
логистичката база 

-ЈПМШ-ШС Бабуна; 

-ТД според склучен 
договор (Жито 
маркет, Алфа 
маркет, ТУШ 
маркет,  КАМ 
маркет и др); 

-ЈЗУ Здравен дом; 

-ОО на Црвен крст; 

-ЈКП Дервен; 

-МВР-СВР Велес. 
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- за припадниците на републичките сили - според 
планот за логистичко обезбедување на дирекцијата 
за заштита и спасување. 

в)  Здравствена заштита за сите учесници ќе 
обезбеди ЈЗУ Здравен дом Велес. 

г) Обезбедување на местата на интервенциите и 
транспортот ќе врши МВР-секторот за внатрешни 
работи од Велес. 

Б.2.4. Р а к о в о д е њ е 

Раководењето со гасењето на пожаротќе се 
остварува во согласност со законот за заштита и 
спасување и законот за пожарникарството,  како и 
прописите донесени врз основа на нив. 

Во раководењето со гасењето на пожарот ќе се 
применуваат пропишаните стандарди и нормативи. 

Кога ќе бидат вклучени силите за заштита и 
спасување на општината, со гасењето на пожарот ќе 
раководи општинскиот штаб за заштита и спасување. 

При ангажирањето на републичките сили за заштита 
и спасување,  раководењето и координацијата ќе ги 
врши подрачниот штаб за заштита и спасување на 
дирекцијата за заштита и спасување. 

Командирите на единиците и екипите ќе раководат-
командуваат со активностите кои се извршуваат на 
местото на непогодата. 

-командирот од 
ТППЕ; 

-раководдителот 
на гасењето; 

-командантот на 
ОШЗС. 

-раководителот на 
гасење од ЈПМШ-
ШС Бабуна; 

-командирите на 
единиците; 

-командантот на 
ПШЗС на ДЗС. 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ОЕЗС-Општински единици за заштита и спасување 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

СПР-Сектор за правни работи 

УЗ-МЗ-Урбани заедници-месни заедници 

ЈПМШ-ШС-Јавно претпријатие Македонски шуми-шумско стопанство 

ПС-ТД-Правни субјекти-трговски друштва 

ТД-Трговски друштва 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и спасување 

ПШЦЗ-Подрачен штаб за заштита и спасување 

НДО-Надлежни државни органи 

МВР-СВР -Министерство за внатреши работи-сектор за внатрешни работи 

МО-АРМ-Министерство за одбрана-армија на Република Македонија 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за управување со кризи 
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ОО-Општинска организација 

МТСП-Министерство за труд и социјална политика 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

ЈКП-Јавно комунално претпријатие 

П р е г л е д 

на оперативните активности за заштита и спасување 

 од пожариво Општина Велес 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 п
ож

ар
и 

П о  н е с р е ќ а т а (гаснењето на пожарот) 

По целосното гаснење на пожарот и престанување на 
потребата од натамошно ангажирање на интервен-
тните единици и екипи, тие се враќаат на собирното 
место и постапуваат според планот за моилизација. 

-ОШЗС 

-командирите на 
единиците 

-припадниците на 
единиците и 
екипите 

Доставување на извештај и раздолжување на 
опремата.  

-СЗР 

-СПР 

-ДЗС-ПОЗС 

-надлежните 
државни органи 

Регулирање на финансиските обврски за 
ангажирањето на учесниците во гасењето на 
пожарот. 

-СЗР 

-СПР 

-ДЗС-ПОЗС 

-НДО 

-ПС-ТД 

Ако домовите на евакуираното и згриженото 
население не се оштетени од пожарот, се постапува 
според плановите за згрижување и евакуација, 
односно населението се враќа во своите домови. 

Според плановите 
за евакуација и 
згрижување. 

Според плановите 
за евакуација и 
згрижување. 

Процена на настанатите штети од несреќата 
(пожарот) ќе врши општинската комисија за процена 
на штети од природни непогоди и други несреќи и 
државната комисија за процена на штети од природни 
непогоди и други несреќи. 

Општинска 
комисија за 
процена на штети 

Државна комисија 
за процена на 
штети 

Санирање на последиците и штетите кои се 
настанати од несреќата (пожарот) ќе се врши според 
посебни планови за санација. 

-Служби на 
градоначалникот 

-СУСЕ 

-ТД според склучен 
договор 

За реализација на санацијата на опожареното 
подрачје,  општината ќе склучи договори со правните 
лица во постапка предвидена,  за време на природни 
непогоди и други несреќи 

-сектор за правни 
работи 

-избрани ТД 

Објаснување на скратениците 

МЗС-Мерка за заштита и спасување   

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СЗР-Сектор за заеднички работи 

СПР-Сектор за правни работи 

ДЗС-ПОЗС-Дирекција за заштита и спасување-Подрачно одделение за заштита и спасување Велес 
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НДО-Надлежни државни органи 

ПС-ТД-Трговски друштва-правни субјекти-трговски друштва 

ТД-Трговски друштва 

Преглед 

на одговорните служби и лица  

 

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ТППЕ Велес 193   

Брза помош 194   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев   

Преседател на Советот    

Одговорно лице    

Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

Началник    

Заменик    

Одговорно лице    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов   

    

ЈПМШ-подружница ШС  Бабуна 

Директор    

Заменик    
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Одговорно лице    

ЈКП Дервен 

Директор    

Заменик    

Одговорно лице    

Доброволни противпожарни единици 

ДПЕ на ПСОВ Велес    

ДПЕ Видра    

ЈЗУ Здравен Дом Велес 

Директор    

Началник на брза помош    

ЈЗУ Општа болница 

Директор    

Заменик    

Одговорно лице    

Управа за хидрометероолошки работи 

Рaководител    

Одговорно лице    

Други учесници 

Претседатели на УЗ-МЗ 
според приложен список 

   

Министерство за одбрана-
генералштаб на АРМ 

   

Министерство за земјоделие 
и шумарство 

   

Министерство за животна 
средина и просторно 
планиарање 

   

Алфа Маркети    

Жито Маркети    

ТУШ маркет    

КАМ маркет    

АД Димко Митрев    
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Општинска организаација на 
Црвениот Крст Велес 

   

ТВ Здравкин    

ТВ Канал 21    

Радио 5 ФМ    

националните ТВ станици    

Здруженија на граѓани    

 

     Совет на Општина Велес  

 

 

 

 

Прилози: 

-Прилог-1Преглед на тесни улици во градот, во кои нема можност за интервенции со  

                 противпожарни возила 

-Прилог-2 Преглед на хидранти 

-Прилог-3 Преглед на одделението за ППЗ на Општина Велес 

-Прилог-4 Список на ДППЕ на ПСОВ 

-Прилог-5 Список на ДППЕ Видра 

-Прилог-6 Преглед на тимот за брз одговор заППЗ во ДЗС 

-Прилог-7 Преглед на републичката единица за ППЗ во ДЗС 

-Прилог-8 Годишна оперативна програма за заштита од пожари на Општина Велес 

-Прилог-9 Годишен оперативен план за заштита на шумите од пожари на ШС Бабуна 

-Прилог-10 Упатство за гасење на пожари 

-Прилог-11 Карта на грдот и на општината 
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Прилог-1 

 

П   Р   Е   Г   Л   Е   Д 

на улици во град Велес во кои нема можност да 

интревенира територијалната противпожарна 

единица со протипожарни возила 

Состојба, Април 2015 година 

Реден 
број Име на улицата Реден 

број Име на улицата Реден 
број Име на улицата 

1 Козара                                                   21 Рајко Жинзифов            41 Благој Јосмов 
2 Крушевска 22 Стојан Бурчевски          42 Благој Кирков                
3 Коле Дрнков 23 Славко Давчев 43 Благој Страчковски 
4 Климент Охридски         24 Славјанска                     44 Брака Кошулчеви 
5 Крали Марко 25 Стојан Јанаќиевик 45 Александар Несторов 
6 Мирче Ацев 26 Стеван Богоев 46 Глигор Прличев           
7 Миле Милевски 27 Славе Ефтовски            47 Горна Џумаја 
8 Михајло Апостолски 28 Скопска                           48 Ѓорѓи Димитров 
9 9 ти Ноеври                  29 Трајко Митев 49 Ѓорче Петров 
10 Никола Вапцаров                                30 Тоше Саздов                             50 Загребачка 
11 Питу Гули 31 Тодор Ацев                     51 Даме Груев 
12 Петре Милевски           32  Бошко Златанов 52 Димче Мирчев 
13 Пирин Планина                       33 Гаврило Радомир 53 Димо Хаџидимов 
14 Петар Михов 34 Петар Даљан              54 Димче Димов Кокошарчето 

15 Пеце Карев                    35 Браќа Попјорданови 55 Ѓоре Органџиев 
16 Цветан Арсов                36 Боге Николов                56 Илија Климкаров 
17 Цар Самуил 37 Богдан Прличков            57 Јане Сандански 
18 Шефки Сали                              38 Браќа Миладинови 58 Иво Лола Рибар      
19 Ристо Најдов Шајка      39 Вељан Шојлев                           59 Јовче Тикваровски                
20 Родна Ивева            40 Борис Карпузов              60 Јордан Џурнов        
61 Јован Алабаков 62 Јовче Ќучук   

      
 

Ажурирал:___________________________ 

 

НАПОМЕНА: На дел од наведените улици може да се дејствува од голема далечина,  за што  
ке треба да се поставуваат поголема должина на црева од други поближни а проодни улици, 
при што се намалува брзината и  ефикасноста во дејствувањето и губење на водата во 
цревата. 
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Прилог-2 
П Р Е Г Л Е Д 

на улични противпожарни хидранти во Велес  
Проверено во Октомври-Ноември 2014 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 Местоположба 

(Улица и број каде се наоѓа) 

 
Забелешка 

Клуч за 
отварање 4-ка 
Голем Мал 

Хидранти што се наоѓаат во ниска зона на водоснабдување 
1 ул.Вера Циривири бр. 165 Исправен Да - 
2 ул.Вера Циривири бр. 147 Исправен Да - 
3 ул.Коле Цветков бр. 8 (на ќошето) Исправен(но нема вода) Да - 
4 ул.П. Прличков (до потокот спрема бифе Пармак) Исправен Да - 
5 ул.Петре Прличков (до завод за вработување) Исправен Да - 
6 ул.Димитар Влахов бр. 66 Забетониран Да - 
7 ул.Стојан Буридан бр.4 Исправен Да - 
8 ул.Димитар Влахов бр. 70 Исправен  - 
9 До галаријата кај СЕУ Ј. Тесличков Исправен Да - 
10 На раскрсница ул. Маршал Тито“ (Спроти Музејот) Исправен Да - 
11 ул.Маршал Тито (спремаосновен суд-пред 

интернационал) 
Исправен Да - 

12 ул.Маршал Тито бр. 62 Исправен Да - 
13 ул.Маршал Тито (пред црвен крст) Исправен Да - 
14 ул.Маршал Тито (до стар мост-пред Мон Жан) Исправен Да - 
15 ул.Маршал Тито бр. 2 Исправен Да - 
16 ул.Маршал Тито бр.1(спрема пошта) Исправен Да - 
17 ул.Благој Ѓорев (над пошта) Исправен(но нема вода) Да - 
18 ул.Алексо Демниев (до Ликовен Салон) Исправен Да - 
19 ул.Алексо Демниев (спрема пионерски дом) Исправен Да - 
20 ул.Вардарска бб(десно од влезот на ЈКП Дервен) Исправен Да - 
21 ул.Индустриска (спрема споменикот на Панко 

Брашнар во тревата, до дрвото) 
Исправен-да се исчисти Да - 

22 ул.Марксова бр. 23(до влезната врата десно) Исправен Да - 
23 ул.Ан. Шурков(пред влез на Димко Митрев десно) Исправен Да - 
24 ул.Моша Пијаде (пред горниот влез на АМСМ) Исправен Да - 
25 ул.Васа Кошулчева( на тротоарот десно спрема 

серв. За коли) 
Исправен Да - 

26 ул.Моша Пијаде (пред влез на Топилница десно) Исправен(но нема вода) Да - 
27 ул.Андон Шурков(пред поранешна пелагонија- 

лево на ќошот) 
Исправен Да - 

28 ул.Вера Циривири бр. 121 Исправен Да - 
29 ул.Вера Циривири бр. 224 Исправен Да - 
30 ул.Петре Прличков бр. 12 Исправен Да - 
31 Раскрсница ул. Благој Ѓорев/ Ул. 8-ма Велешка 

бригада (пред железничката зграда десно). 
Исправен Да - 

32 ул.Благој Нечев бр. 12 Исправен Да  
33 ул.Благој Нечев бр. 48 Го нема-Забетониран - - 
34 ул.Благој Нечев бр. 80 (позади висококатница на 

ХИВ) 
Исправен Да - 

35 ул.8-ми Септември(пред стара аптека) Исправен Да - 
36 ул.Благој Нечев бр. 19 Исправен Да - 
37 ул.Благој Нечев бр. 83(до бандерата) Исправен Да - 
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38 ул.Родна Ивева (костурница под резервоарот) Исправен Да - 
39 ул.Ганчо Хаџи-Панзовбр.8 Исправен Да - 
40 ул.Богдан Каракостев бр. 37 Исправен Да - 
 Хидранти што се наоѓаат во високата зона на водоснабдување 
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41 ул.Кузман Јосифовски бр. 47 Исправен Да - 
42 ул.Лазо Трпков бр.1(спроти бр.1) Запечен капакот не се 

отвара 
- - 

43 ул.Тодор Јанев бр. 11 Исправен - Да 
44 ул.Гемиџиска бр. 3 Исправен - да 
45 ул.Белградска бр. 50 Исправен Да  
46 ул.Белградска 105(спрема бр. 105) Неисправен-скршен заб - Да 
47 ул.Димитрие Чуповски бр. 3(лево на ќошето) Исправен - Да 
48 Плоштад Којник(лево доле на раскрсницата) Запечен капакот не се 

отвара 
Да - 

49 Спроти ул.Никола Вапцаров бр. 8 Неисправен-скршен заб - Да 
50 ул.Никола Вапцаров бр. 7 Неисправен-скршен заб - Да 
51 ул.Ангел Несторов бр. 9Б Забетониран - - 
52 ул.Алексо Демниев (кај амфитеатар,  доле лево на 

ќошот) 
Исправен - Да 

53 ул.Љуен Весов(спој со ул.Кочо Рацин-на 
раскрсницата) 

Запечен капакот-не се 
отвара 

- - 

54 ул.Љубен Весов(спој со Мирче Ацев-десно) Исправен Да - 
55 ул.Невена Ѓеоргиева Дуња(помеѓу бр. 19 и 21 на 

раскрсница) 
Исправен Да - 

56 ул.Илинденска(пред кулата кај н.Мост) Исправен - Да 
57 ул.М. Тито бб (до јаворот пред трафика Фонтана) Исправен Да - 
     

 
 

Ажурирал:______________________ 
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Прилог-3 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за противпожарна заштита 

во јачина на одделение во Општина Велес 

Велес, мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме, татково име и име 
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 н
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ѓа
њ

е 

Улица и број 
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Ли
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обука 
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С
пе

ци
ја

ли
-

зи
ра
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1. Командир Технолошки 
факултет Киров Димитар Тони 1977 Благој Горев 104 А/3  - - - - 

2. 1 екипа водител 
пожарникар УЗУС Електро Анастасовски Б. Трајче 1979 Иво Лола Рибар 11  - - - - 

3. Извршител - 
пожарникар 

Авто 
електричар Давчевски А. Гоце 1979 Благој Горев 104 1/1 043/ 

224-062 - - - - 

4. Извршител - 
пожарникар 

Машино 
бравар Ангеловски И.Блаже 1980 Богдан Каракостев 175  - - - - 

5. Извршител - 
пожарникар Енергетичар Еминов Н.Ќерим 1980 Стојан буридан 93 043/ 

234-268 - - - - 

6. 1 екипа водител 
пожарникар Сообракајна Јовановски П.Миле 1971 Нас.Тунел Блок 5/2-9  - - - - 

7. Извршител - 
пожарникар 

УЗУС 
Машинска Панов Р.Никола 1980 Ѓорѓи Димитров 114 043/ 

227-685 - - - - 

8. Извршител - 
пожарникар УЗУС Тодоровски Б.Трајче 1979 Благој Горев 219/1-15 О43/ 

239-770 - - - - 

9. Извршител - 
пожарникар УЗУС Електро Буковски Ристо Гоце 1973 Тодор Јанев 75 043/ 

227-619 - - - - 

Ажурирал:___________________ 
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Прилог-4 

Список  

на доброволната противпожарна единица 

Состојба:мај 2015 година 

Ред. 
Број Име и презиме пол Адреса  должност специјалност Место  Улица и број вработен 

Доброволна противпожарна единица – 1  Велес  
1. Дане Андов машки Велес Благој Нечев 9  командир пожарникар 
2. Никола Наумов машки Велес Кукушка 19  заменик пожарникар 
3. Зоран Капчевски машки Велес Благој Горев 87/2  пожарникар пожарникар 
4. Ангел Јорданов машки Велес Андон Шурков 6/4  пожарникар пожарникар 
5. Јорданчо Карамарков машки Велес Марксова 27-1/10  пожарникар пожарникар 
6. Шезо Муратов машки Велес Коле Дрнков 31  пожарникар пожарникар 
7. Зоран Јорданов машки Велес Никола Оровчанов 52  пожарникар пожарникар 
8. Љупчо Димов машки Велес Костурска 25  пожарникар пожарникар 
9. Милорад Цветков машки Велес Благој Нечев 59  пожарникар пожарникар 
10. Трајче Петров машки Велес Благој Нечев 80/8  пожарникар пожарникар 

Доброволна противпожарна единица – 2  Велес 
1. Јордан Виларов машки Велес Блахгој Горев 89/1-3  командир пожарникар 
2. Роберт Трајчевски машки Велес Кукушка 64  заменик пожарникар 
3. Спасе Јорданов машки Велес Комплекс УЗУС 4/12  пожарникар пожарникар 
4. Богдан Стефанов машки Велес Страшо Пинџур 22  пожарникар пожарникар 
5. Влатко Ристовски машки Велес Благој Нечев 53  пожарникар пожарникар 
6. Благоја Кочовски машки Велес Благој Нечев 80/3  пожарникар пожарникар 
7. Кирил Иловски машки Велес Максим Горки 190  пожарникар пожарникар 
8. Петре Попов машки Велес Благој Абрашев 7  пожарникар пожарникар 
9. Влатко Миров машки Велес Коле Дрнков 22  пожарникар пожарникар 
10. Зоран Илиевски машки Велес Коле Цветков 155  пожарникар пожарникар 

Р е з е р в а 
1. Драган Лазов машки Велес   пожарникар пожсрмикар 
2. Димче Челбов машки Велес Васил Антевски 2  пожарникар пожарникар 
3. Димче Кочовски машки Велес Благој Нечев 80/3  пожарникар пожарникар 
4. Горан Грков машки Велес Димитар Влахов 108 ООУ Благој Кирков пожарникар пожарникар 

Ажурирал:___________________________ 
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Прилог-5 

П Р Е Г Л Е Д 

на лични податоци  на мобилната екипа од ЗГ ДПД „В И Д Р А“ Велес за гасење на шумски пожари на територија на Општина Велес 

Состојба, јуни 2013 година 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирал:________________________________________ 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме Адреса 

Завршена обука Број на телефон 

Основна Дополнителна фиксен мобилен 

1 Димче Петре Николов Васа Кошулчева 12    075-354-337 

2 Оливер Раде Тодосовски Богдан Каракостев 115    071-305-311 

3 Витомир Живко Наумовски Васа Кошулчева 6    077-828-705 

4 Андреја Борис Малинов Благој Леов 48   043-229-626  

5 Александар Зоран Ѓорѓиевски 11 ти Октоври 1/13    071-512-064 

6 Николче Иванчо Филиповски Благој Ѓорев М-4-137    071-587-501 

7 Паунче Алексо Паунов 4 ти Јули 6   043-222-365  

8 Петар Димче Николов Васа КошулчевА 12    075-298-928 

9 Марјанчо Борис Малинов Благој Леов 48    072-270-347 

10 Зоран Ангел Алексов Киро Пакицов 22    070-746-680 

11 Љупчо Лепидовски     043-231-004 075 312 170 
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Прилог-6 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на тимот за брз одговор за противпожарна заштита 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето Опременост % 
Лична опрема МТС и опрема 

1 Велес Тим за брз одговор 14 14 

60% 
( задолжени со 

стара униформа)  

70% 
( на дел од 

опремата - МТС 
им е изминат рокот 

на употреба ) 
 

Ажурирал:______________________________ 
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Прилог-7 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

на републичката единица за РХБ деконтаминација 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична опрема МТС и опрема 

1 Велес вод 27 23 

60% 
( задолжени со 

стара униформа)  

60% 
( на дел од 

опремата - МТС 
им е изминат рокот 

на употреба ) 
Ажурирал:__________________ 
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План ШСБ1  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми 

„МАКЕДОНСКИ ШУМИ “  П.O. СКОПЈЕ 

ПОДРУЖНИЦА Ш.С. БАБУНА 

  Br.13-1013/1       

  12.12.2011           

     ВЕЛЕС 

 

 

  

ГОДИШЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА  
ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ОД ПОЖАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВЕЛЕС,  Декември  2010 година 
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       Vrz osnova na ~len 10 od zakonot za zaшtita i spasuvawe 
(„Slu`ben vesnik na RM  br. 36/04,  ~len 43 i 52)  od zakonot za 
{umite  (Slu`ben vesnik na RM br. 47/97, 71/04 i 89/04),  
Pravilnikot za posebnite merki,  ~lenovi 13 i 39 za zaшtita na 
{umite od po`ari (Slu`ben vesnik na RM br. 69/01) to~ka 1 od 
Ovlastuvaweto od Direktorot na JP Makedonski {umi- Skopje,  na den 
31.12. 2009 godina,  ja donesuvam sledenava 

 

О Д Л У К А 

 

 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН  ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ОД  ПОЖАРИ 
ЗА 2012 ГОДИНА 

 

 

 

1. Се усвојува годишниот оперативен план за заштита на шумите од  пожари за  2012 
 

2.Годишниот оперативен план за заштита на шумите од  пожари  на подружница Ш.С.  
БАБУНА - ВЕЛЕС ќе се применува од 01.01.2012 година. 
 

3.Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.                                       

 

 

  

 

  

JPMakedonski {umi- SKOPJE 

Podru`nica{S BABUNA VELES                                           

В.Д. RAKOVODITEL- DIREKTOR 

С.р        Petrovski Goce 
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3.4 ПОТСЕТНИК ЗА РЕДОСЛЕДОТ И ПОСТАПКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА 
ЛОКАЛИЗИРАЊЕ И ГАСЕЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ 

3.5 ПОТСЕТНИК ЗА РАКОВОДЕЊЕ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР 

3.6.ПОТСЕТНИК ЗА ПОСТАПКА ПРИ ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО И МАТРИЈАЛНИТЕ ДОБРА ВО 
СЛУЧАК НА ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ЕПИДЕМИИ ВО МИР И ЗА НАЧИНОТ НА АНГАЖИРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА 
И СПАСУВАЊЕ (ДОНЕСЕН ОД  РШЦЗ) треба Подрачен штаб за заштита и спасување Велес 

3.7ПРЕГЛЕДНАПОЖАРИТЕКОИСЕСЛУЧИЛЕВОТЕКОВНАТАГОДИНА 

3.7.1. (реден број,  назив на локалитетот,  вид на шума, површина која била зафатена кој кога, и кој кога и 
како известила за пожарот,  кој интервенирал,  кога-час и дата и забелешка) 

3.8КАРТИ 

3.8.1 прикажани степени на загрозеност на површините со кои стопанисува подружницата направени 
и предвидени локации за правење на зафати за обезбедување на вода за гасење,  поставени 
набљудувачници,  направени пресеки,  безбедносни појаси од лисјарски виодови на дрва,  локации на 
пунктови за контрола на движење на луѓе во шумите за време на зголемена опасност од пожар( треба 
да стои ВО ВРЕМЕ НА ЗАБРАНАТА ЗАДВИЖЕЊЕ ВО ШУМИ) 
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 1.1.3. VKUPNIOT BROJ NA VRABOTENI SO PODATOCI ZA OBRAZOVNIE,  KVALIFIKACIONA I 
POLOVA STRUKTURA 

Vkupniot broj na vraboteni vo ovaa Podru`nica iznesuva 92 od koi:     

 

Red. 

Br. 

Vkupen broj 

na vraboteni 

                       Struktura        Polova  

Zabele[ka kvalifikaciona          obrazovna Ma`i @eni 

 

1. 

 

12 

 

       VSS 

Dipl. {umarski ing       2     4  

Dipl {umarski ing. 

drvna industrija 

     1  

Dipl.Zemjodelski in       1   

Dipl.ing.Tehnolog      1   

Dipl.Pravnik      1   

ONO iOSZ      1   

Dipl.Grade`en ing      1   

 

2. 

 

2 

 

      V{{ 

Pravnik       1  

Pedago[ka       1  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

      SSS 

[umarski tehni~ar     11      2  

Ekonomsko             5  

Soobraj]aen          

Gimnazija       3  

uzus     18   

Zemjodelski thn.    

Avtomehani~ar          

Hemisko          

Geometar          

4. 2         KV                 

5. 28      NKV      26          

SE 92    74       
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1.1.4. VNATREШNA ORGANIZACIJA 

(oddelenija,  slu`bi,  rabotni edinki)  

 

 

MO@NOSTI ZA ZATITA NA ШUMITE OD PO@ARI 

 

1.1. OSNOVNI PODATOCI NA PODRU@NICATA 

 

 

1.1.1. NAZIV,  ADRESA I DEJNOST- (poliwa na rabota) 
 

JP Makedonski {umi- Podru`nica BABUNA VELES 

Ul. KRALI  MARKO BR. 111 

Telefon-043-233-566 

Glavni dejnosti na podru`nicata „BABUNA.  SE  

 

 

Br.     oddelenija       Slu`bi Rabot.edin. Zabele[ka 

 

1. 

Mehanizacija i [um            

ska komunikacija 

Slu`ba za pravni, kadrov  

i opшti raboti 

 

Veles 

 

 

2. 

Zaшtita,  poшumu- 

vawe,  odgeduvawe i  

ekologija na [umite   

Finansiska    slu`ba 

Proda`ba i nabavka 

 

Veles 

 

3 Искористување на  

шумите 

Комерцијална служба 

Реф.за план и анализа 

  

R.B GLAVNA DEJNOST NA RABOTATA ШIFRA ZABELEШKA 

1. Odgleduvawe,  koristewe i zaшtita na {umata 02.01.  

2. Uslugi od odgleduvaweto i koristewe na 
{umite 

02.02  
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1.1.2. PREGLED NA POVRШINITE POD  ШУMA  SO KOI STOPANISUVA 

 

    JP „Makedonski {umi- Podru`nica ШS BABUNA VELES stopanisuva so 
dr`avnite {umi na teritorijata na opшtina VELES I ^AШKA  koi se 
rasporedeni vo DEVET {umskostopanski edinici za koi se izraboteni Posebni 
planovi za stopanisuvawe na [uma so va`nost od 10 godini.   

 

Pregled na povrшinite pod {uma so koi stopanisuva 

 

 

Vkupnata povrшina na uredeni [umi iznesuva 59671, 90 ha od koi na 
obrasnata povr[ina i pripa\aat  45861, 81 ha.  

 

1.2. SOSTOJBA NA ZAGROZENOSTA  NA ШUMITE 0D PO@ARI 

 

 Postojat 4 stepeni na zagrozenost na {umite od po`ari i toa: 

a)Istepen- mnogu golema zagrozenost preku 480 poeni;                                                                                               
b)  IIstepen- golema zagrozenost od 381-480 poeni; 

в) IIIstepen- sredna zagrozenost od 280-380 poeni; 

г) IVstepen- mala zagrozenost do 280 poeni; 

Red. 

br. 

 

Ime na {SE 

Vkupna 

Povr[ina(ha) 

Obrasnata 

Povr[ina(ha) 

Neobrasnata 

Povr[ina(ha) 

 

Zabele[ka 

1.  Gorna Babuna 5931, 10 5172, 70 758, 40  

2. Dolna Babuna  4827, 50 2849, 90 1977, 60  

3. Bisa 6488.00 4520, 20 1967, 80  

4. Topolka-Karabuwi[te 9563.40 9012, 40 551, 00  

5. Kriva Kru[a-Topolka 8242.80 7213, 76 1029.04  

6. Mukos -Jasenova glava 9896, 40 7469, 10 2427, 30  

7. Popadija-Krajnici 7087, 80 3063, 15 4024, 65  

8. Ezero Mladost-Karaslari 4260, 60 3741, 70 518, 90  

9. Crn Vrv-Gradi[te 3374, 30 2818, 90 555, 40  

VKUPNO: 59671, 90 45861, 81 13810, 09  
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1.2.1. TABELAREN PREGLED NA STEPENI NA ZAGROZENOST  PO 
{UMSKOSTOPANSKI EDINICI  I NA CELOKUPNATA POVR{INA SO KOJA 

STOPANISUVA PODRU@NICATA 

(Stepen na zagrozenost,  oddel-pododdel,  naziv na lokalitetot,  
povrшina vid na  [uma,  zabeleшka) 

 

Pregled na stepeni na zagrozenost po ШSE,  na celokupnata povrшina 
so koja stopanisuva Podru`nicata 

 

 

 

Br 

 

{SE 

1 
stepen 
na 
zagroze
nost 

ha 

11 stepen  
na 

zagrozenos
t      ha 

IIIstepen 
na 
zagrozenos
t                           

IVstepen 
na 

zagrozeno
st ha 

 

VKUPNO 

1. GORNA BABUNA       -
----- 

58, 70 1241, 70 3872, 30 5172, 70 

2. DOLNA BABUNA ------- 99, 90 2347, 80 402, 20 2849, 90 

3. BISA ------- -------- 326, 50 4193, 70 4520, 20 

4. TOPLKA-KARABUWIШTE -------
- 

14, 20 1455, 10 7543, 10 9012, 40 

5. KRIVAKRUШA-TOPLKA -------
-- 

95, 70 2871, 72 4246, 34 7213, 76 

6. MUKOS-JASENOVA GLAVA 10, 20 3, 90 2648, 80 4806, 20 7469, 10 

7. POPADIJA-KRAJNICI 54, 20 319, 40 2661, 05 28, 50 3063, 15 

8. EZEROMLADST-
KARASLARI 

2717, 
50 

1024, 20 ----------
- 

---------
- 

3741.70 

9. CRNVRV- GRADIШTE -------
-- 

13, 20 2805, 70 -------- 2818, 90 

VKUPNO: 2781, 
90 

1629, 20 16358, 
37 

25092, 
34 

45861.81 
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 Pregled po stepen na zagrozenost po vidovi na {umi 
vo {SE 

 

{ S E GORNA BABUNA 

 

br. 

Zabele[ka  

Oddel-pododdel 

Povr[ina 

ha 

Vid na 

vegetacija 

 

Stepen na 
zagrozenos
t 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/a 26, 10 pl IV 

2. 2/a 27, 30 bk IV 

3. 2/a 8/40 go III 

4. 3/b 30, 20 go IV 

5. 3/a 19, 90 bk IV 

6. 4/a 33, 60 pl III 

7. 5/a 34, 30 pl III 

8. 5/b 2, 00 go III 

9. 5/v 7, 30 go III 

10 6/b 24, 20 go III 

11 6/a 23, 20 bk IV 

12 7/b 17, 10 go III 

13 7/v 4, 30 pl III 

14 7/a 9, 40 bk IV 

15 8/b 15, 20 bk III 

16 8/v 5, 10 pl III 

17 8/g 4, 40 go III 

18 8/a 19, 90 bk IV 

19 9/a 14, 50 bk IV 

20 9/b 23, 50 bk IV 

21 10/a 13, 70 bk IV 

22 10/b 12, 10 bk IV 
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23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/v 9, 30 bk IV 

24 11/a 17, 70 bk IV 

25 11/b 14, 40 bk IV 

26 12/a 30, 80 bk IV 

27 13/a 12, 10 bk IV 

28 13/b 8, 00 bk IV 

29 14/a 26, 00 bk IV 

30 14/b 10, 40 bk IV 

31 14/v 3, 60 bk IV 

32 15/a 17, 60 bk IV 

33 15/b 25, 80 bk IV 

34 16/a 27, 20 bk IV 

35 17/a 44, 80 bk IV 

36 18/a 42, 80 bk IV 

37 21/b 8, 80               
bk 

IV 

38 21/v 8, 40 bk IV 

39 22/b 6, 80 bk IV 

40 22/v 16, 00 go III 

41 22/a 16, 50 bk IV 

42 23/b 28, 80 bk, go III 

43 23/a 19, 20 bk IV 

44 24/a 15, 10 bk, go IV 

45 24/b 22, 20 bk IV 

46 25/a 30, 00 bk IV 

47 25/b 34, 00 bk IV 

48 26/a 39, 80               
bk 

IV 

49 27/a 17, 00 bk IV 

50 28/a 13, 20 bk IV 

51 28/b 13, 00 bk IV 

52 28/v 9, 60 bk IV 

53 28/g 7, 00 bk IV 

54                       4, 20 bk IV 
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28/d 

55 29/a 16, 10 bk IV 

56 29/b 20, 70 bk IV 

57 30/a 23, 80 bk IV 

58 30/b 22, 00 bk IV 

59 31/v 10, 00             
bk, go 

IV 

60 31/g 4, 80 bk, go IV 

61 31/a 30, 80 bk IV 

62 31/b 11, 20 bk IV 

63 32/a 25, 60 bk IV 

64 33/a 10, 40 bk IV 

65 33/b 30, 00 bk IV 

66 34/v 6, 00 bk, le III 

67 34/a 12, 00 bk IV 

68 34/b 10, 40 bk IV 

69 35/v 11, 70 bk, le III 

70 35/g 8, 00 bk, le III 

71 35/a 14, 80 bk, go IV 

72 35/b 13, 20 bk, go IV 

73 36/b 13, 60 bk, le III 

74 36/a 20, 40 bk, go IV 

75 37/b 24, 80 go III 

76 37/v 18, 80 go III 

77 37/a 6, 80 bk, go IV 

78 38/a 19, 20 go III 

79 38/b 47, 00 pl II 

80 38/v 11, 70 pl II 

81 39/a 13, 60 go III 

82 39/b 18, 40 go III 

83 39/v 21, 80 pl III 

84 39/g 18, 80 pl 

 

III 

85 40/a 38, 20 pl III 
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86                        
40/b 

4, 80 pl III 

87 41/a 23, 40 go III 

88 41/b 8, 40 pl III 

89 41/v 10, 40 pl III 

90 42/b 8, 00 go III 

91 42/v 14, 40 pl III 

92 42/a 17, 20 bk IV 

93 43/b 19, 60 go III 

94  

 

 

 

 

 

 

 

43/v 30, 40 pl III 

95 43/a 12, 00 bk IV 

96 44/a 37, 80 bk IV 

97 45/a 42, 80 bk IV 

98 45/b 17, 10 bk IV 

99 46/b 19, 60 go III 

100 46/a 27, 60 bk IV 

101 47/a 39, 80 bk IV 

102 48/a 34, 00 bk IV 

103 48/b 18, 00 bk IV 

104 49/a 13, 20 bk IV 

105 49/b 31, 50 bk IV 

106 50/a 20, 60 bk IV 

107 50/b 17, 50 bk IV 

108 50/v 10, 50 bk IV 

109 51/a 10, 00 bk IV 

110 51/b 8, 80 bk IV 

111 52/a 37, 30 bk IV 

112 52/b 17, 40 bk IV 

113 53/a 31, 70 bk IV 

114 53/b 14, 80 bk IV 

115 54/a 5, 20 bk IV 

116 54/b 16, 60 bk IV 

117 55/a 24, 60 bk IV 

118 55/b 11, 10 bk IV 



 71 

119 56/a 12, 80 bk IV 

120 56/b               
10, 00 

bk IV 

121 56/v 8, 40 bk IV 

122 57/a 27, 40 bk IV 

123  

 
 

57/b 23, 70 bk IV 

124 58/a 16, 60 bk IV 

125 58/b 5, 30 bk IV 

126 58/v 12, 70 bk IV 

127 59/a 6, 50 bk IV 

128 59/v 5, 10 bk IV 

129 59/b 6, 70 bk IV 

130 60/b 6, 30 bk IV 

131 60/a 16, 60 bk IV 

132 61/b 5, 50 cb II 

133 61/v 20, 30 go III 

134  61/a 7, 30 bk IV 

135 62/b 29, 60 go III 

136 62/a 8, 80 bk IV 

137 63/b 37, 20 go III 

138 63/a 6, 10 bk IV 

139 64/b 16, 30 go III 

140 64/v 5, 70 go III 

141 64/a 7, 80 bk IV 

142 65/a 26, 40 go III 

143 65/b 19, 90 go III 

144 66/v 6, 90 bk, vg III 

145 66/a 3, 40 bk IV 

146 66/b 14, 70 bk IV 

147 67/a 8, 00 bk IV 

148 67/b 18, 00 bk IV 

149 67/v 6, 70 bk IV 

150 68/a 11, 40 bk IV 

151 68/b 17, 90 bk IV 
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152 68/v 9, 00 bk IV 

153 69/a 15, 30 bk IV 

154 69/b 16, 40 bk IV 

155 69/v 10, 70 bk IV 

156 69/g 0, 50 bb III 

157 70/v 12, 40 bk, vg IV 

158 70/a 19, 90 bk IV 

159 70/b 12, 50 bk IV 

160 71/a 37, 10 bk IV 

161 72/a 27, 00 bk IV 

162 72/b 6, 70 bk IV 

163  73/a 6, 80 bk IV 

164 73/b 10, 70 bk, el IV 

165 73/v 19, 60 bk IV 

166 74/a 24, 60 bk, el IV 

167 74/b 12, 70 bk, el IV 

168 75/a 22, 00 bk, el IV 

169 75/b 18, 50 bk, el IV 

170 75/v 10, 80 bk, el IV 

171 76/a 21, 10 bk, el IV 

172 76/b 15, 00 bk, el IV 

173 77/a 17, 70 bk, el IV 

174 77/b 39, 50 bk, el IV 

175 78/v 7, 10 cg, bk IV 

176 78/a 18, 30 bk, el IV 

177 78/b 6, 30 bk IV 

178 79/v 5, 90 cg, bk IV 

179 79/a 9, 30 bk, el IV 

180 79/b 42, 20 bk IV 

181 80/a 46, 60 bk IV 

182 81/a 17, 40 bk IV 

183 81/b 40, 90 bk IV 

184 82/a 37, 80 bk IV 
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185 83/a 58, 40 bk IV 

186 84/a 55, 80 bk IV 

187 85/a 28, 30 bk, go IV 

188 85/b 47, 40 bk IV 

189 86/a 9, 40 bk IV 

190 86/b 62, 40 bk IV 

191 87/a 51, 70 bk IV 

192 87/b 11, 50 go III 

193 88/a 18, 20 go III 

194 88/b 34, 90 bk IV 

195 89/a 54, 50 bk IV 

196 90/a 21, 50 bk IV 

197 91/a 57, 90 bk IV 

198 92/a 23, 80 bk IV 

199 92/b 32, 50 bk IV 

200 93/a 42, 40 bk IV 

201 94/a 30, 60 bk IV 

202 95/a 49, 80 bk IV 

203 96/a 40, 20 bk IV 

204 97/a 27, 60 bk IV 

205 98/b 12, 20 bk IV 

206 98/v 6, 50 go III 

207 98/a 14, 30 bk IV 

208 99/v 4, 30 go III 

209 99/a 9, 20 bk IV 

210 99/b 5, 80 bk IV 

211 100/a 38, 70 bk IV 

212 100/b 21, 60 bk IV 

213 101/a 37, 50 bk IV 

214 101/b 17, 80 bk IV 

215  102/b 20, 20 go, bk III 

216 102/a 4, 30 bk IV 

217 103/a 41, 50 go, bk IV 
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218 104/a 31, 60 bk IV 

219 105/a 41, 60 bk IV 

220 106/a 61, 50 go III 

221 107/a 27, 50 bk, go III 

222 107/b 19, 10 go III 

223 108/a 39, 60 bk IV 

224 109/a 22, 90 bk IV 

225 110/a 48, 10 bk IV 

226 111/b 37, 10 bk IV 

227 111/a 21, 50 bk IV 

228 112/a 42, 10 bk IV 

229 113/b 27, 60 go III 

230 113/a 18, 60 bk IV 

231 114/a 36, 60 go III 

232 115/a 18, 80 bk IV 

233 115/b 12, 90 bk IV 

234 115/v 36, 50 go III 

235 116/a 49, 60 go III 

 
236 

116/b 10, 60 bk III 

237 117/a 30, 80 go III 

238 118/a 20, 90 pl III 

239 119/a 37, 10 go III 

240 120/a 27, 60 pl III 

241 120/b 20, 10 pl III 

242 120/v 13, 80 pl III 

243 121/a 8, 90 pl III 

244 121/b 37, 40 pl III 

VKUPNO: 5172, 70  
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{ S E  DOLNA BABUNA 

 

Br
. 

Zabele[ka  

Oddel-pododdel 

Povr[ina 

ha 

Vid na 

vegetacija 

 

Stepen na 
zagrozenost 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/a 12, 30 , bk,  III 

2 1/b 6.30 bk IV 

3                       
1/v 

26, 70 bk IV 

4 2/a 14.40 Bk, vg.pl IV 

5 3/a 10.20 bk IV 

6 3/b 10.90 go , pl, cr IV 

7 4/a 9.30 Pl, cr III 

8 5/a 54, 00 BK IV 

9 5/b 5, 20 bk IV 

10 6/a 25, 00 bk IV 

11 6/b 26, 00 bk IV 

12 7/a 7, 70 bk IV 

13 8/a 47, 50 bk IV 

14 9/a 14, 60 bk IV 

15 9/b 5, 60 Go,  vg IV 

16 10/a 51, 30 bk IV 

17 11/a 27, 40 bk IV 

18 11/b 47, 40 Bk,  vg IV 

19 12/a 30, 20 Go, pl III 

20 12/b 8, 40 Go, pl, bk III 

21 13/a 34.10 Go, pl, bk III 

22 14/a 24.40 pl, bk, vk III 

23 14/b 22.00 bk, vg, pl IV 

24 15/a 3.60 pl III 

25 16/a 15, 40 Pl, cr III 

26 17/a 28, 10 Pl, cr III 
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27 18/a 42, 20 Cr,  pl,  go III 

28  18/b 12, 80 Bl, bg III 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/a 12, 30 Bl, bg III 

30 20/a 15.80 Bl, bg III 

31 21/a 8.10 Bl III 

32 22/a 30, 60 Pl.cr, go III 

33 22/b 32.00 Bl.pl III 

34 23/a 18, 60 Pl.go.cr III 

35 23/b 32.00 Bl,  pl, cr III 

36 24/a 17, 90 Pl.go.bl III 

37 24/b 16.20 Go, pl III 

38 25/a 21, 10 Go, pl III 

39 25/b 12, 70 Go, pl III 

40 26/a 54, 50 Go, pl III 

41 27/a 41, 80 Go, pl.bg III 

42 27/b 24, 40 Pl, bl, bg III 

43 28/a 16.50 Go, pl III 

44 28/b 16.90 Pl, bl III 

45 29/a 31, 30 Bl, pl III 

46 30/a 11.60 Go, pl III 

47 30/b 35.00 Pl, bl III 

48 31/a 16.70 Bl, pl III 

49 32/a 25.30 Pl.bl III 

50 33/a 22.50 Pl, cr.bl III 

51 33/b 10.60 Pl.cb II 

52 34/a 37.50 Bl.pl.cb II 

53 34/b 5.60 Pl.cb II 

54 35/a 26.70 Pl.bl III 

55 35/b 20.00 Pl.cb III 

56 36/a 14.40 go III 

57 36/b 38, 70 Pl.bg III 

58 37/a 4.60 Go, pl III 

59 37/b 39.70 Pl.bl III 
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60 37/v 36.20 Pl.bl III 

61 38/a 18, 40 Bl, cb II 

62 38/b 12, 60            
Bl, pl 

III 

63 39/a 12, 10 bl III 

64 39/b 14, 40 Bl, cb II 

65 39/v 17, 60 Bl III 

66 39/g 2, 40 cb II 

67 40/a 14, 20 bl III 

68 40/b 11, 00 Cb, ^e II 

69 41/a 53, 40 Pl, bl III 

70 41/b 15, 20 Pl.bl III 

71 42/a 48, 00 Bk, go 

 

 

 

III 

72  42/b 43, 40 Pl, bl III 

73 43/a 14, 00 Pl, bl III 

74 43/b 35, 60 Pl, bl III 

75 43/v 22, 20 Pl, bl III 

76 44/a 27, 70 Bl, pl III 

77 44/b 23, 80 Bl, pl III 

78 44/v 16, 40 Pl, bl III 

79 45/a 4, 70 Pl, go III 

80 45/b 37, 90 Pl, bl III 

81 45/v 37, 50 Pl, bl III 

82 46/a 65, 40 bl III 

83 47/a 37, 50 bl III 

84 48/a 42, 40 bl III 

85 48/b 12, 10 Bl, pl III 

86 49/a 49, 60 bl III 

87 50/a 78, 40 bl III 

88 51/a 45, 60 bl III 

89 51/b 10, 00 bl III 
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90 52/a 31, 30 Bl, pl III 

91 52/b 14, 40 bl III 

92 53/a 28, 10 bl III 

93 53/b 38, 70 bl III 

94 54/a 20, 60 bl III 

95 55/a 65, 60 bl III 

96 56/a 19, 60 Pl, bl III 

97 57/a 37, 50 bl III 

98 57/b 18, 30 Go, pl, bl III 

99 58/a 26, 90 Pl, bl, go III 

100 58/b 28, 50 Pl, bl, go III 

101 59/a 5, 50 bl III 

102 59/b 16, 80 Pl, bl, go III 

103 59/v 56, 60 Pl, bl, go III 

104 60/a 24, 60 Bl, pl III 

105 61/a 32, 40 Bl, pl III 

106 62/a 32, 00 Bl, pl III 

107 63/a 24, 20 bl III 

108 64/a 15, 60 bl III 

109 64/b 17, 20 bl III 

110 65/a 35, 50 bl III 

111 66/a 37, 20 pl III 

112 67/a 28, 50 bl III 

VKUPNO: 2849, 90  

{ S E   BISA 

 

Br. 

Zabele[ka  

Oddel-pododdel 

Povr[ina 

ha 

Vid na  

vegetacija 

 

Stepen na 
zagrozenost 

1  

 

 

 

1/a 42, 00 BL III 

2 2/a 30, 80 BL III 

3 2/b 10, 80 BL III 

4 3/a 55, 20 BL III 
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5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/a 42, 10 BL III 

6 5/a 67, 40 BL III 

7 6/a 41, 60 BL IV 

8 7/a 56, 10 BL III 

9 8/a 63, 20 BL IV 

10 9/a 79, 30 BL III 

11 10/a 48, 70 PL III 

12 11/a 30, 80 PL IV 

13 12/a 7, 60 PL IV 

14 12/b 1, 40 PL III 

15 12/v 14, 10 BL III 

16 12/g 2, 40 BL III 

17 13/a 34, 80 PL III 

18 14/a 11, 20 BL III 

19 14/b 3, 20 PL IV 

20 15/a 64, 50 PL III 

21 15/b 9, 60 CB III 

22 16/a 47, 80 GO III 

23 16/b             
13, 20 

GO III 

24 16/v 7, 60 CB III 

25 17/a 13, 60 GO III 

26 17/b             
44, 40 

GO III 

27                       
17/v 

1, 60               
CB 

III 

28 18/a 35, 60 GO III 

29 19/a 58, 10 GO III 

30 19/b             
31, 60 

              
BK 

III 

31                        
20/a 

26, 50               
GO 

III 

32 20/b             
55, 30 

      BK, 
GO, BG 

III 

33 21/a 45, 40 GO III 

34 22/a             GO III 
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54, 10 

35 22/b 7, 60 CB III 

36 23/a 66, 30 GO III 

37 23/b                
4, 20 

GO, BG III 

38 24/a             
25, 50 

BK III 

39 24/b 16, 40 BK III 

40 24/v 9, 20               
GO 

III 

41 25/a 31, 70 BK III 

42 25/b 19, 90 GO III 

43 27/v             
6, 40 

PL III 

44 28/a 18, 60 BK III 

45 28/b 28, 20 GO III 

46 28/v 22, 00 PL III 

47 29/b 24, 20 GO III 

48  29/v 26, 80 GO III 

49 29/a 8, 00 BK III 

50 30/b 23, 50 GO III 

51 30/v 21, 60 GO III 

52 30/a 9, 70 BK III 

53 31/a 35, 60 BK III 

54 31/b 23, 50 GO III 

55 32/a 34, 40 BK III 

56 32/b 11, 20 BK, GO IV 

57 33/a 12, 40 BK III 

58 33/b 23, 80 GO III 

59 33/v 30, 20 GO III 

60 33/g 10, 80 BK, GO III 

61 34/a 56, 80 GO III 

62 35/a 30, 20 GO IV 

63 36/a 74, 00 PL III 

64 37/a 36, 90 BK, GO III 
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65 37, b 65, 40 GO III 

66 38/b 25, 40 GO III 

67 38/a 36, 40 BK, GO III 

68 39/v 17, 10 GO IV 

69 39/a 20, 00 BK, GO IV 

70 39/b 6, 80 BK IV 

71 40/b 16, 20 GO III 

72 40/a 53, 10 BK, GO III 

73 40/v 6, 40 BK III 

74 41/b 46, 70 GO III 

75 41/a 41, 20 BK III 

76 42/a 66, 80 GO III 

77 43/b 55, 50 GO III 

78 43/a 12, 00 BK, GO III 

79 44/a 20, 80 GO III 

80 45/a 53, 30 PL III 

81 46/a 44, 00 PL IV 

82 46/b 4, 40 PL IV 

83 47/a 18, 80 PL III 

84 47/b 9, 20 PL III 

85 48/a 9, 20 PL III 

86 49/a 25, 60 PL III 

87 50/a 50, 40 PL III 

88 51/a 14, 00 PL III 

89 51/b 5, 60 PL III 

90 52/a 10, 00 PL III 

91 52/b 6, 40 PL III 

92 53/a 5, 80 PL III 

93 54/a 2, 30 PL III 

94 54, b 10, 80 PL III 

95 55/a 11, 20 PL III 

96 56/a 22, 00 PL III 

97 57/a 2, 90 PL III 
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98 58/a 8, 40 PL III 

99 58/b 6, 80 PL III 

100 59/a 57, 60 PL III 

101  60/a 98, 00 PL III 

102 61/a 37, 60 PL III 

103 62/a 48, 00 BL III 

104 63/a 50, 00 BL III 

105 64/a 35, 80 BL III 

106 65/a 9, 20 PL III 

107 65/b 2, 90 PL III 

108 66/a 4, 80 PL III 

109 66/b 2, 40 PL III 

110 67/a 3, 90 PL III 

111 67/b 2, 40 PL III 

112 68/a 17, 60 PL III 

113 69/a 7, 80 PL III 

114 70/a 6, 80 PL III 

115 70/b 7, 20 PL III 

116 70/v 2, 10 PL III 

117 71/a 8, 80 BL III 

118 72/a 4, 00 BL III 

119 72/b 2, 60 BL III 

120 73/a 14, 00 GO III 

121 73/b 34, 40 GO III 

122 74/a 46, 40 GO III 

123 75/b 49, 40 GO III 

124 75/a 4, 80 BK III 

125 76/b 16, 50 GO III 

126 76/a 47, 60 BK III 

127 77/v 23, 00 GO III 

128 77/a             
46, 40 

BK IV 

129 77/b 18, 20 BK III 

130 78/b 58, 70 GO III 
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131 78/a 13, 20 BK III 

132 79/a 46, 80 GO III 

133 77/b 18, 20 GO III 

134 80/b 28, 70 GO III 

135 80/a 20, 10 BK III 

136 81/v 16, 70 GO III 

137 81/g 18, 70 GO III 

138 81/a 19, 20 BK III 

139 81/b 15, 80 BK, GO III 

140 82/b 35, 60 BK III 

141 82/v 46, 50 GO III 

142 82/a 8, 80 BK, GO III 

143 83/a 22, 40 GO III 

144 83/b 22, 00 GO III 

145 83/v 38, 80 GO III 

146 84/a 45, 80 GO III 

147 84/b 4360 GO III 

148 85/a 42, 30 GO III 

149 85/b 39, 80 GO III 

150 86, a 45, 80 GO III 

151 86/b 20, 00 GO III 

152 87/a 63, 20 GO III 

153 88/b 16, 80 GO III 

154  88/a 29, 20 BK, GO III 

155 89/a 18, 80 BK, GO III 

156 89/b 21, 20 GO III 

157 90/a 59, 50 GO III 

158 91/a 36, 90 GO III 

159 91/b 52, 60 PL III 

160 25/v 3, 20 GO, BG III 

161 26/a 41, 30 BK III 

162 26/b 9, 20 BK III 

163 26/v 24, 50 GO III 
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164 27/a 28, 80 BK III 

165 27/b 23, 50 GO III 

VKUPNO: 4520, 20  

 

{ S E  TOPOLKA-KARABUWI{TE 

 

BR. 

Zabele[
ka 

 

0ddel-pododdel 

Povr{ina 

ha 

Vid na 
vegetacija 

 

Stepen na 
zagrozenos

t 

1  1/a 46, 30 BK IV 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/b 14, 40 BK IV 

3.  1/v 15, 80 BK IV 

4.  2/a 57, 10 BK IV 

5.  2/b 21, 50 BK IV 

6.  3/a 62, 90 BK IV 

7.  3/b 21, 50 KR IV 

8.  4/a 6, 20 BK IV 

9.  4/b 14, 20 KR II 

10.  4/v 33, 80 KR III 

11.  5/a 37, 30 BK IV 

12.  5/b 16, 80               
BK 

IV 

13.  5/v 8, 00 KR III 

14.  6/a 47, 40 BK IV 

15.  7/a 51, 90 BK IV 

16.  8/a 60, 20 BK IV 

17.  8/b 29, 20 BK IV 

18.  9/a 37, 50 BK IV 

19.  9/b 9, 70 BK IV 

20.  10/a 75, 10 BK IV 

21.  11/a 58, 60 BK IV 

22.  12/a 25, 80 BK IV 
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23.  12/b 61, 70 BK IV 

24.  13/a 24, 20 BK III 

25.  13/b 20, 60 BK IV 

26.  14/a 58, 10 BK IV 

27.  15/a 35, 80 BK III 

28.  15/b 7, 40 BK IV 

29.  15/v 5, 60 BK IV 

30.  16/a 63, 40 BK IV 

31.  16/b 16, 20 BK IV 

32.   17/a 11, 30 BK IV 

33.   17/b 50, 30 BK IV 

34.   18/a 44.10 BK, GO IV 

35.   18/b 6, 60 BK IV 

36.   18/v 19, 20 GO IV 

37.   19/a 55, 30 BK IV 

38.   19/b 6, 90 GO IV 

39.   20/a 24, 00 BK, GO IV 

40.   20/b 63, 90 GO III 

41.   20/v 10, 40 GO III 

42.   21/a 50, 40 GO IV 

43.   21/b 28, 20 GO III 

44.   22/a 12, 70 BK, GO III 

45.   22/b 49, 30 GO III 

46.   22/v 13, 10 BL III 

47.   23/a 9, 00 BK, GO III 

48.   23/b 81, 60 GO III 

49.   24/a 42, 90 BK IV 

50.   24/b 35, 70 GO IV 

51.   25/a 35, 30 BK IV 

52.   25/b 50, 10 GO III 

53.   26/b 47, 30 GO IV 

54.   27/a 73, 20 GO III 

55.   28/a 78, 10 GO III 
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56.   29/a 55, 00 GO III 

57.   29/b 8, 40 GO III 

58.   29/v 16, 80 GO III 

59.   30/a 58, 00 GO III 

60.   31/a 90, 20 GO III 

61.   32/a 90, 00 GO III 

62.   33/a 60, 60 BL III 

63.   33/b 12, 20 BL III 

64.   34/a 52, 90 BL III 

65.   35/a 60, 10 BL III 

66.   36/a 48, 50 BL III 

67.   37/a 68, 10 BL III 

68.   38/a 86, 20 BL III 

69.   39/a 52, 00 BL III 

70.   40/a 45, 20 BL.BG III 

71.   41/a 75, 00 BL, BG III 

72.   42/a 46, 60 BL, BG III 

73.   42/b 43/80 BL, BG III 

74.   42/v 8, 00 BL, BG III 

75.   43/a 72, 10 BL, BG III 

76.   44/a 92, 40 BL, BG III 

77.   45/a 76, 00 BL, BG III 

78.   46/a 85, 40 BL, BG III 

79.   47/a 49, 40 BL III 

80.   47/b 28, 40 BL, BG III 

81.   48/a 61, 80 BL, BG III 

82.   49/a 85, 20 BL, BG III 

83.   50/a 79, 00 BL, BG III 

84.   51/a 52, 70 BL, BG III 

85.   52/a 54, 50 BL, BG III 

86.   53/a 60, 20 BL, BG III 

87.   54/a 59, 20 BL III 

88.   55/a 18, 80 GO III 
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89.   55/b 78, 40 GO III 

90.   56/a 47, 20 GO III 

91.   56/b 49, 40 GO III 

92.   57/a 94, 80 GO III 

93.   58/a 44, 80 BK III 

94.   58/b 28, 20 GO III 

95.   58/v 15, 40 PL III 

96.   59/a 75, 70 BL, BG III 

97.   60/a 26, 40 GO III 

98.   60/b 59, 80 BL, BG III 

99.   61/a 20, 40 BK III 

100.   61/b 55, 80 GO III 

101.   61/v 4, 40 GO III 

102.   62/a 57, 30 GO III 

103.   62/b 11, 50 GO III 

104.   63/a 28, 10 GO III 

105.   63/b 71, 20 BL.BG III 

106.   64/a 48, 60 GO III 

107.   64/b 24, 00 BL, BG III 

108.   65/a 24, 50 PL III 

109.   65/b 70, 50 BL, BG III 

110.   66/a 51, 00 GO III 

111.   66/b 45, 30 BL, BG III 

112.   67/a 7, 10 GO III 

113.   67/b 69, 10 GO III 

114.   68/a 56, 20 GO III 

115.   68/b 19, 00 GO III 

116.   69/a 60, 00 BL, BG III 

117.   69/b 28, 80 PL III 

118.   70/a 92, 00 BL, BG III 

119.   71/a 86, 20 BL, BG III 

120.   72/a 73, 10 BL, BG III 

121.   72/b 11, 20 BL, BG III 
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122.   73/a 26, 70 BL, BG III 

123.   73/b 26, 20 BL, BG III 

124.   74/a 70, 00 BL, BG III 

125.   75/a 88, 10 BL, BG III 

126.   76/a 12, 80 BL, BG III 

127.   76/b 87, 00 BL, BG III 

128.   76/v 8, 80 BL, BG III 

129.   77/a 86, 40 BL, BG III 

130.   78/a 65, 20 BL, BG III 

131.   79/a 70, 20 BL, BG III 

132.   80/a 85, 00 BL, BG III 

133.   81/a 68, 30 BL, BG III 

134.   82/a 47, 50 BL, BG III 

135.   83/a 73, 90 BL, BG III 

136.   84/a 87, 90 BL, BG III 

137.   85/a 53, 90 BL, BG III 

138.   86/a 83, 60 BL, BG III 

139.   87/a 46, 40 BL, BG III 

140.   87/b 12, 10 BL, BG III 

141.   88/a 86, 80 BL, BG III 

142.   89/a 53, 30 BL, BG III 

143.   90/a 99, 40 BL, BG III 

144.   91/a 92, 00 BL, BG III 

145.   92/a 90, 20 BL, BG III 

146.   93/a 60, 50 BL, BG III 

147.   94/a 79, 20 BL, BG III 

148.   95/a 92, 00 GO III 

149.   96/a 42, 40           
BL, BG 

III 

150.   97/a 54, 00 BL, BG III 

151.   98/a 66, 00 GO III 

152.   99/a 60, 00 GO III 

153.   100/a 29, 60 PL III 

154.   100/b 18, 80 BL, BG III 
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155.   101/a 50, 80 PL III 

156.   101/b 26, 00 BL, BG IV 

157.   102/a 63, 10 BL, BG III 

158.   103/a 82, 90 BL, BG III 

159.   104/a 45, 40 BL, BG III 

160.   105/a 55, 60 BL, BG III 

161.   106/a 74, 00 PL III 

162.   107/a 44, 80 PL III 

163.   108/a 62, 40 BL, BG III 

164.   109/a 69, 00 BL, BG III 

165.   110/a 37, 20 BL, BG III 

166.   111/a 80, 80 BL, BG III 

167.   112/a 37, 40 BL, BG III 

168.   113/a 77, 10 BL, BG III 

169.   114/a 95, 30 BL, BG III 

170.   115/a 32, 20 BL, BG III 

171.   116/a 58, 00 BL, BG III 

172.   117/a 28, 00 BL, BG III 

173.   118/a 43, 00 BL, BG III 

174.   119/a 28, 60 BL III 

175.   120/a 45, 30 BL III 

176.   121/a 40, 40 BL, BG III 

177.   122/a 79, 60 BL, BG III 

178.   123/a 52, 00 BL, BG III 

179.   124/a 81, 20 BL, BG III 

180.   125/a 59, 90 BL, BG III 

181.   126/a 70, 80 BL, BG III 

182.   127/a 71, 60 BLBG IV 

183.   128/a 64, 00 BL, BG III 

VKUPNO: 9012, 40  

 

ЦРНВРВ -  ГРАДИШТЕ 



 90 

 

Br. 

забелешка  

Oddel-pododdel 

Povr{ina 

ha 

Vid na  

vegetacija 

Stepen na  

zagrozenost 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/a 59, 30 BL, BG III 

2 1/b 5, 80 BL, BG III 

3 2/a 46, 00 BL, BG III 

4 2/b 4, 90 BL III 

5 3/a 60, 80 BL, BG III 

6 4/a 46, 00 BL III 

7 4/b 7, 20 BL III 

8 5/a 49, 80 PL, BG III 

9 5/b 9, 80 PL III 

10 5/v 14, 80 BL III 

11 6/a 5, 60 PL III 

12 6/b 14, 00 PL III 

13 6/v 48, 00 PL III 

14 7/a 12, 00 PL III 

15 7/b 27, 50 PL III 

16 7/v 26, 40 PL III 

17 8/a 33, 20 PL III 

18 8/b 46, 80 PL III 

19 9/a 53, 10 BL, BG III 

20 10/a 69, 90 BL, BG III 

21 11/a 66, 00 BL III 

22 12/a 71, 30 BL.BG III 

23 12/b 26, 00 BL III 

24 13/a 79, 40 PL, BG III 

25 13/b 5, 20 PL III 

26 14/a 67, 60 PL, BG III 

27 15/a 56, 60 PL.BG III 

28 16/a 90, 80 BG, BL III 

29 17/a 32, 40 BG, BL III 

30 17/b 58, 40 BG, BL III 

31 18/a 39, 10 BL.BG III 
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32  

 

 

 

 

 

18/b 36, 40 BG.BL III 

33 19/a 30, 40 BL III 

34 19/b 42, 00 BL III 

35 19/v 17, 40 BL III 

36 20/a 90, 60 BL III 

37 21/a 27, 30 BL III 

38 22/a 51, 30 BL, BG III 

39 23/a 43, 60 PL III 

40 23/b 37, 60 PL III 

41 24/a 60, 10 PL III 

42 25/a 43, 80 PL III 

43 36/a 94, 80 PL III 

44 27/a 53, 50 PL III 

45 28/a 20, 00 PL III 

46 28/b 39, 20 PL III 

47 29/a 30, 00 PL III 

48 30/a 86, 50 PL III 

49 31/a 62, 40 PL III 

50 32/a 48, 9 PL III 

51 33/a 28, 00 PL III 

52 33/b 55, 60 PL III 

53 34/a 47, 40 PL III 

54 34/b 42, 80 PL III 

55 35/a 33, 40 PL III 

56 35/b 25, 60 PL III 

57 36/a 48, 80 PL III 

58 37/a 57, 40 PL III 

59 37/b 13, 20 CB II 

60 38/a 52, 60 PL III 

61 39/a 91, 10 PL III 

62 40/a 56, 30 BL III 

63 41/a 117, 20 BL III 

Vkupno                                                      2818, 90  
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ПОПАДИЈА-КРАЈНИЦИ 

 

BR. 

  

0ddel-pododdel 

Povr[ina 

Ha 

Vid na 

vegetacij
a 

 

Stepen na 

zagrozenost 

1.   1/a 5, 70 BL, BG III 

2.  3/a 1, 30 BL, BG III 

3.  3/a 3, 20 BL, BG III 

4.  4/a 1, 60 BL, BG III 

5.  6/a 0, 90 BL, BG III 

6.  6/b 3, 40 BL, BG III 

7.  7/a 5, 20 BL, BG III 

8.  7/b 2, 00 BL, BG III 

9.  8/a 6, 80 BL, BG III 

10.  9/a 5, 20 BL, BG III 

11.  10/a 1, 80 BL, BG II 

12.  11/a 4, 80 BL, BG III 

13.  11/b 3, 20 BL, BG III 

14.  12/a 8, 00 BL, BG III 

15.  14/a 2, 60 BL, BG III 

16.  15/a 4, 00 BL, BG III 

17.  15/b 1, 20 BL, BG III 

18.  16/a 4, 40 BL, BG III 

19.  17/a 1, 20 BL, BG III 

20.  17/b 1, 10 BL, BG III 

21.  18/a 8, 20 BL, BG III 

22.  19/a 3, 00 BL, BG III 

23.  19/b 4, 70 BL, BG III 

24.  20/a 13, 40 BL, BG III 

25.  20/b 4, 00 BL, BG III 

26.  20/v 2, 00 BL, BG III 
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27.  21/a 20, 50 BL, BG II 

28.  22/a 30, 65 BL, BG III 

29.  23/a 11, 20 BL.BG III 

30.  24/a 4, 50 BL, BG III 

31.  25/a 14, 30 BL, BG III 

32.  26/a 8, 60 BL, BG III 

33.  27/a 15, 70 BL, BG III 

34.  28/a 23, 50 BL, BG III 

35.  29/a 7, 10 BL, BG III 

36.  29/b 6, 30 BL, BG III 

37.  29/v 1, 30 BL, BG III 

38.  29/g 1, 40 BL, BG III 

39.  29/d 1, 50 BL, BG III 

40.  30/a 7, 40 BL, BG III 

41.  30/b 1, 10 BL, BG III 

42.  31/a 17, 80 BL, BG III 

43.  31/b 34, 00 BL, BG III 

44.  32/a 28, 10 BL, BG III 

45.  32/b 11, 30 BL, BG III 

46.  33/a 26, 60 BL, BG III 

47.  33/b 8, 20 BL, BG III 

48.   34/a 12, 40 BL, BG III 

49.   34/b 6, 00 BL, BG III 

50.  34/v 8, 10 CB II 

51.  35/a 14, 50 BL, BG I 

52.  35/b 22, 30 CB II 

53.  35/v 4, 60 CB II 

54.  36/a 33, 70 BL, BG III 

55.  36/b 5, 90 CB III 

56.  36/v 7, 10 CB II 

57.  37/a 48, 90 BL, BG III 

58.  37/b 5, 50 CB II 

59.  38/a 27, 00 BL, BG III 
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60.  38/b 5, 70 CB II 

61.  38/v 2, 30 CB II 

62.  39/a 19, 80 BL, BG III 

63.  39/b 2, 40 CB II 

64.  39/v 2, 20 BL, BG II 

65.  40/a 39, 70 BL, BG I 

66.  40/b 3, 50 CB II 

67.  40/v 17, 60 BL, BG III 

68.  40/g 8, 40 CB II 

69.  41/a 28, 50 BL, BG IV 

70.  41/b 3, 90 CB II 

71.  42/a 29, 60 BL, BG III 

72.  42/b 12, 90 CB II 

73.  43/a 14, 50 BL, BG III 

74.  43/b 22, 30 CB II 

75.  43/v 2, 00 BL, BG III 

76.  44/a 33, 00 BL, BG III 

77.  44/b 2, 20 BL, BG III 

78.  45/a 34, 70 BL, BG III 

79.  45/b 16, 10 CB II 

80.  46/a 11, 00 BL.BG III 

81.  46/b 21, 60 CB II 

82.  74/a 13, 30 BL.BG III 

83.  47/b 5, 40 CB II 

84.  47.v 5, 50 BL, BG III 

85.  48/a 20, 80 BL, BG III 

86.  48/b 8, 60 CB II 

87.  48/v 9, 00 CB II 

88.  48/g 7, 10 CB II 

89.  49/a 10, 60 BL, BG II 

90.  49/b 9, 80 BL, BG III 

91.  49/v 7, 10 CB II 

92.  49/g 16, 50 CB II 
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93.  50/a 82, 20 BL, BG III 

94.  51/a 50, 10 BL, BG III 

95.  52/a 26, 20 BL, BG III 

96.  53/a 37, 90 BL, BG III 

97.  53/b 6, 30 OV III 

98.  54/a 49, 50 BL, BG III 

99.  54/b 3, 90 OV III 

100.  55/a 42, 40 BL, BG III 

101.  56/a 76, 30 BL, BG III 

102.  57/a 40, 00 BL, BG III 

103.  57/b 3, 50 CB II 

104.  58/a 49, 80 BL, BG III 

105.   58/b 4, 60 CB III 

106.  59/a 18, 80 BL.BG III 

107.  59/b 5, 00 CB II 

108.  60/a 25, 90 BL, BG III 

109.  61/a 35, 20 BL, BG III 

110.  62/a 11, 00 BL, BG III 

111.  63/a 4, 70 BL, BG III 

112.  64/a 8, 20 BL, BG III 

113.  65/a 15, 60 BL, BG III 

114.  66/a 28, 20 BL.BG III 

115.  67/a 15, 30 BL, BG III 

116.  68/a 22, 50 BL, BG III 

117.  69/a 40, 80 BL, BG III 

118.  70/a 29, 40 BL, BG III 

119.  71/a 9, 00 BL, BG III 

120.  71/b 5, 90 CB II 

121.  71/v 3, 10 BL, BG III 

122.  72/a 31, 80 BL, BG III 

123.  73/a 30, 30 BL, BG III 

124.  73/b 25, 10 BL, BG II 

125.  74/a 12, 10 BL, BG III 
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126.  74/b 38, 10 BL, BG III 

127.  74/v 15, 90 CB II 

128.  75/a 17, 20 BL, BG III 

129.  75/b 33, 30 BL, BG III 

130.  75/v 5, 90 CB II 

131.  76/a 36, 00 BL III 

132.  77/a 52, 20 BL III 

133.  78/a 60, 40 BL III 

134.  79/a 67, 10 BL III 

135.  80/a 36, 40 BL III 

136.  80/b 4, 50 CB II 

137.  81/a 9, 00 BL III 

138.  81/b 4, 30 CB II 

139.  82/a 18, 40 BL III 

140.  82/b 3, 60 BL III 

141.  82/v 4, 00 BL III 

142.  82/g 7, 10 CB II 

143.  83/a 5, 40 BL III 

144.  84/a 22, 00 BL III 

145.  58/a 45, 10 BL III 

146.  86/a 43, 50 BL III 

147.  87/a 3, 50 BL, BG III 

148.  88/a 7, 40 BL III 

149.  88/b 6, 70 CB II 

150.  88/v 4, 20 BL III 

151.  89/a 11, 40 BL, BG III 

152.  90/a 1, 90 BL, BG III 

153.  91/a 14, 90 BL III 

154.  92/a 31, 50 BL III 

155.  93/a 51, 80 BL III 

156.  94.a 7, 50 BL, BG III 

157.  94/b 3, 90 BL, BG III 

158.  95/a 5, 20 BL, BG III 
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159.  96/a 1, 40 BL, BG III 

160.  96/b 1, 00 BL, BG III 

161.  96/v 5, 90 BL, BG III 

162.  97/a 12, 20 BL, BG III 

163.   98/a 16, 10 BL III 

164.  98/b 3, 10 BL III 

165.  99/a 5, 10 BL, BG III 

166.  100/a 21, 80 BL, BG III 

167.  101/a 19, 10 BL, BG III 

168.  102/a 18, 50 BL, BG III 

169.  103/a 35, 80 BL III 

170.  103/b 5, 10 OV III 

171.  104/a 4, 70 BL, BG III 

172.  105/a 15, 30 BL, BG III 

173.  105/b 47, 80 BL, BG III 

174.  106/a 15, 30 BL, BG III 

175.  107/a 2, 90 BL, BG III 

176.  107/b 5, 10 BL, BG III 

177.  107/v 2, 10 BL, BG III 

178.  108/a 12, 50 BL, BG III 

179.  108/b 8, 60 BL, BG III 

180.  109/a 3, 50 BL, BG III 

181.  109/b 26, 80 BL, BG III 

182.  110/a 26, 60 BL, BG III 

183.  111/a 33, 90 BL, BG III 

184.  112/a 24, 80 BL, BG III 

185.  113/a 9, 20 BL, BG III 

186.  114/a 12, 40 BL, BG III 

187.  115/a 4, 70 BL, BG III 

188.  115/b 2, 70 BL, BG III 

189.  116/a 34, 70 BL, BG III 

190.  116/b 5, 50 BL, BG III 

191.  117/a 48, 60 BL, BG III 
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192.  118/a 8, 00 BL, BG III 

193.   118/b 4, 90 BL, BG III 

VKUPNO: 3063, 15  

МУКОС-ЈАСЕНОВА ГЛАВА 

 

Br. 

забелесшка  

Oddel-
pododdel 

Povrшina 

ha 

Vid na 

vegetacija 

 

Stepen na 

zagrozenos
t 

1.   1/a 45, 30 BL, BG III 

2.  2/a 63.90 BL, BG III 

3.  2/b 14.80 BL, BG III 

4.  3/a 24.40 BL, BG III 

5.  3/b 29.70 BL, BG III 

6.  4/a 43.80 BL, BG IV 

7.  4/b 25.80 BL, BG III 

8.  5/a 25.40 BL, BG III 

9.  5/b 5.20 BL, BG IV 

10.  5/v 3.90 BL, BG II 

11.  5/g 2.00 BL, BG IV 

12.  5/d 1.20 BL, BG III 

13.  6/a 68.40 BL, BG IV 

14.  7/a 20.70 BL, BG IV 

15.  8/a 25.40 BL, BG IV 

16.  8/b 9.80 BL, BG IV 

17.  8/v 5.80 BL, BG IV 

18.  9/a 46.30 BL, BG IV 

19.  9/b 27.00 BL, BG IV 

20.  10/a 49.90 BL IV 

21.  10/b 21.00 BL IV 
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22.  11/a 84.50 BL III 

23.  12/a 50.80 BL IV 

24.  13/a 58.90 BL IV 

25.  14/a 27.70 GO III 

26.  14/b 14.00 GO III 

27.  15/a 74.70 GO IV 

28.  15/b 0.40 CB I 

29.  16/a 31.20 BL IV 

30.  16/b 0.80 CB I 

31.  17/a 46.00 BL, BG IV 

32.  17/b 2.00 CB I 

33.  18/a 82.90 BL, BG IV 

34.  19/a 36.30 BL.BG IV 

35.  19/b 16.00 BL.BG IV 

36.  19/v 2.00 BL, BG IV 

37.  20/a 44.80 BL IV 

38.  21/a 16.00 BL IV 

39.  21/b 10.10 BL IV 

40.  21/v 2.00 BL IV 

41.  21/g 1.20 BL III 

42.  22/a 8.80 BL, BG III 

43.  22/b 9.40 BL, BG IV 

44.  23/a 41.70 GO IV 

45.  23/b 5.80 BK IV 

46.  24/a 17.10 GO IV 

47.  24/b 1.50 BL IV 

48.  25/a 28.10 BL, BG III 

49.  36/a 36.30 BL IV 

50.  27/a 50.80 PL IV 

51.  28/a 15.20 PL III 

52.  28/b 41.80 GO III 

53.  29/a 4.70 GO III 

54.  29/b 7.00 GO IV 
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55.  30/a 39.10 BK, GO III 

56.  30/b 26.40 GO III 

57.  31/a 57.50 BK IV 

58.  32/a 48.70 BK, GO IV 

59.  32/b 19.90 BK, GO IV 

60.  33/a 44.00 GO III 

61.  33/b 14.80 GO III 

62.  34/a 29.00 BK, GO III 

63.  34/b 41.50 GO III 

64.  35/a 60.30 BK, GO III 

65.  36/a 20.30 GO III 

66.  36/b 2.20 BL III 

67.  36/v 0.80 BL, BG III 

68.  36.g 0.80 BL, BG III 

69.  37/a 19.50 BL, BG III 

70.  37/b 14.40 BL, BG III 

71.  37/v 4.70 BL III 

72.  37/g 3.90 BL III 

73.  38/a 56.30 BL III 

74.  39/a 66.80 BL III 

75.  39/b 5.40 BL III 

76.  40/a 43.80 BL III 

77.  40/b 10.10 BL III 

78.  41/a 53.90 BL III 

79.  41/b 14.00 BL III 

80.  41/v 4.00 BL III 

81.  42/a 49.20 GO III 

82.  42/b 5.80 CB III 

83.  42/v 7.40 GO III 

84.  43/a 61.70 GO III 

85.  44/a 36.70 BL III 

86.  45/a 19.50 BL III 

87.  45/b 40.80 BL III 
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88.  45/v 7.00 CB I 

89.  46/a 33.70 GO IV 

90.  46/b 2.20 BL IV 

91.  47/a 48.80 GO IV 

92.  47/b 19.90 BL IV 

93.  48/a 48.30 GO III 

94.  49/a 33.20 GO IV 

95.  49/b 25.80 GO III 

96.  50/a 61.30 GO IV 

97.  50/b 14.00 GO III 

98.  51/a 25.40 GO IV 

99.  52/a 21.50 BL IV 

100.  52/b 22.20 BL III 

101.  52/v 14.80 GO IV 

102.  53/a 44.30 BL III 

103.  53/b 3.20 BL IV 

104.  54/a 10.90 BL IV- 

105.  55/a 45.00 GO III 

106.  56/a 19.90 GO III 

107.  56/b 2.50 GO III 

108.  57/a 55.10 BL III 

109.  57/b 6.60 BL III 

110.  57/v 4.00 BL IV 

111.  58/a 58.80 BL, BG III 

112.  59/a 52.40 GO, BG IV 

113.  60/a 19.60 GO III 

114.  60/b 3.50 BL IV 

115.  60/v 2.50 BL III 

116.  60/g 1.90 BL III 

117.  61/a 65.20 BL, BG III 

118.  62/a 22.40 BL III 

119.  62/b 10.50 BL IV 

120.  62/v 11.80 GO IV 
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121.  63/a 80.20 BL III 

122.  64/a 79.90 BL III 

123.  65/a 67.20 BL IV 

124.  66/a 90.90 BL IV 

125.  67/a 47.40 BL III 

126.  68/a 2.20 BL IV 

127.  68/b 4.00 BL III 

128.  68/v 4.30 BL III 

129.  68/g 3.20 BL III 

130.  69/a 15.60 BL IV 

131.  69/b 1.50 BL IV 

132.  70/a 27.10 BL IV 

133.  70/b 3.90 BL III 

134.  71/a 46.80 BL, BG III 

135.  71/b 23.00 BL, BG III 

136.  72/a 34.70 BL IV 

137.  72/b 8.60 BL, BG IV 

138.  73/a 39.70 BL IV 

139.  74/a 30.20 BL IV 

140.  74/b 36.80 BL, BG IV 

141.  75/a 39.00 BL, BG IV 

142.  75/b 38.80 BL, BG IV 

143.  76/a 68.40 BL, BG IV 

144.  77/a 60.20 BL.BG III 

145.  78/a 54.30 BL IV 

146.  79/a 61.70 BL IV 

147.  80/a 60.60 BL IV 

148.  81/a 47.60 GO IV 

149.  81/b 10.90 GO IV 

150.  82/a 33.60 GO IV 

151.  82/b 20.30 GO IV 

152.  82/v 14.80 GO IV 

153.  83/a 61.40 GO IV 
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154.  84/a 30.70 GO IV 

155.  84/b 42.60 GO IV 

156.  85/a 60.00 GO IV 

157.  85/b 15.50 GO IV 

158.  86/a 19.10 GO IV 

159.  86/b 16.60 GO IV 

160.  87/a 34.80 GO IV 

161.  88/a 46.40 GO III 

162.  89/a 23.40 GO III 

163.  89/b 14.80 BK, GO IV 

164.  90/a 31.30 BK, GO IV 

165.  90/b 7.00 BK, GO IV 

166.  90/v 15.60 BK, GO IV 

167.   91/a 28.40 BK III 

168.  91/b 45.30 BK, GO III 

169.  92/a 51.60 BK III 

170.  93/a 67.30 BK III 

171.  94/a 58.60 BK III 

172.  95/a 7.50 BK III 

173.  96/a 18.90 GO IV 

174.  96/b 31.20 GO IV 

175.  96/v 6.20 GO IV 

176.  97/a 66.00 GO IV 

177.  98/a 34.80 GO III 

178.  98/b 30.80 BK, GO IV 

179.  99/a 76.70 BK IV 

180.  100/a 52.80 BK IV 

181.  100/b 27.30 BK, GO IV 

182.  101/a 60.30 BK IV 

183.  101/b 27.30 BK, GO IV 

184.  102/a 28.70 BK IV 

185.  103/a 38.00 BK IV 

186.  103/b 6.60 BK IV 
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187.  104/a 11.70 BK III 

188.  104/b 4.70 BK III 

189.  104/v 2.70 BK III 

190.  104/g 2.00 BK III 

191.  105/a 16.00 BK III 

192.  105/b 18.30 BK III 

193.  106/a 5.10 BK III 

194.  107/a 13.30 GO III 

195.  108/a 39.10 GO IV 

196.  109/a 41.80 GO IV 

197.  110/a 61.60 GO IV 

198.  111/a 46.10 GO IV 

199.  112/a 76.00 GO IV 

200.  113/a 24.60 GO IV 

201.  114/a 26.90 GO IV 

202.  114/b 2.50 GO IV 

203.  115/a 73.00 GO IV 

204.  116/a 45.30 BL IV 

205.  117/a 68.60 BL IV 

206.  118/a 55.20 BL IV 

207.  119/a 57.10 BL IV 

208.  120/a 15.50 GO IV 

209.  120/b 46.20 BL IV 

210.  121/a 55.10 BL IV 

211.  122/a 54.40 GO IV 

212.  123/a 61.50 GO IV 

213.  124/a 16.70 GO IV 

214.  124/b 50.20 GO IV 

215.  125/a 43.00 GO IV 

216.  125/b 23.50 BL IV 

217.  126/a 15.20 GO IV 

218.  126/b 46.10 BL IV 

219.  127/a 56.90 GO IV 
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220.  127/b 20.70 BL IV 

221.  128/a 55.40 BK, GO IV 

222.  128/b 20.70 BL IV 

223.  129/a 31.20 BL IV 

224.  129/b 15.80 BL IV 

225.  130/a 82.50 BL IV 

226.  131/a 20.50 GO IV 

227.  131/b 23.40 GO IV 

228.  132/a 28.10 BK IV 

229.  133/a 16.40 BK IV 

230.  133/b 5.50 BK II 

231.  134/a 58.20 BK II 

232.  135/a 50.10 BK III 

233.  136/a 35.10 BK III 

234.  137/a 9.40 BK III 

235.  137/b 5.80 BK, GO III 

236.  137/v 8.20 BK III 

237.  138/a 16.40 BK III 

238.  138/b 43.00 GO IV 

239.  139/a 20.70 BK III 

240.  139/b 54.20 GO IV 

241.  140/a 46.40 BK IV 

242.  140/b 50.90 GO IV 

243.  141/a 12.30 BK IV 

244.   141/b 56.80 GO IV 

VKUPNO: 7469, 10   
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III СЕ Езеро Младост - Каласлари 

 

br. 

забелешка  

Oddel-pododdel 

Povrшina 

ha 

Vid na 

vegetacija 

Степен на 

загрозенос
т 

 

1.  1/а 33, 80 ЧЕ, ЦБ I 

2. 2/a 17, 80 ЧЕ II 

3. 3/а 10, 20 БЛ II 

4. 3/б 6, 20 BL II 

5. 4/а 11, 20 БЛ II 

6. 4/b 9, 00 BL II 

7. 5/a 44, 80 CB II 

8. 5/b 14, 20 BL II 

9. 6/a 41, 60 CB II 

10 7/a 53, 40 PB, CB I 

11 8/a 32, 80 BR II 

12 8/b 9, 00 BL II 

13 9/a 59, 40 PB, ^E II 

14 10/a 36, 00 ^E, CJ II 

15 10/b 26, 80 ^E, CJ II 

16 11/a 45, 60 ^E, CJ I 

17 11/b 14, 40 ^E, CJ II 

18 12/a 24, 20 CB I 

19 12/b 22, 20 ^E, CJ I 

20 13/a 43, 60 BR I 

21 13/b 22, 40 BR II 

22 14/a 10, 40 ^E, CB I 

23 15/a 65, 00 CB, ^E I 

24 16/a 51, 60 CB, ^E I 

25 17/a 7, 20 CB, ^E I 

26 17/b 24, 60 BR, CB II 

27 18/a 37, 40 CB, ^E I 

28 19/a 32, 20 CB, ^E I 
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29 20/a 86, 00 CB, ^E I 

30 21/a 25, 80 ^E I 

31 21/b 22, 60 BR, CB II 

32 21/v 22, 00 BL, BG II 

33 22/a 28, 40 CB, BR II 

34 22/b 42, 00 BL, BG II 

35 23/a 31, 60 CB, BR II 

36 23/b 12, 80 BL, BG II 

37 24/a 16, 40 BR, CB II 

38 24/b 7, 40 ^E I 

39 25/a 36, 80 CB, BR II 

40 25/b 14, 60 BR, CB II 

41 26/a 27, 40 CB, ^E I 

42 26/b 11, 40 BR, CB II 

43 27/a 38, 50 BR, CB II 

44 27/b 17, 00 CB, ^E I 

45 28/a 31, 00 BR, CB II 

46 28/b 14, 00 CB, ^E I 

47 29/a 20, 40 PB, CB I 

48 29/b 19, 60 CB, ^E I 

49 30/a 56, 60 PB, CB I 

50 31/a 51, 20 CB, KR I 

51 32/a 52, 80 CB, KR I 

52 33/a 41, 40 CB, ^E I 

53 34/a 16, 20 CB, ^E I 

54 35/a 63, 00 ^E, CB I 

55 35/b 6, 00 BL II 

56 36/a 41, 40 ^E, CB I 

57 37/a 41, 20 CB, ^E I 

58 37/b 10, 00 BL II 

59 38/a 64, 60 ^E, CB I 

60 39/a 49, 20 CB, ^E I 

61 40/a 84, 60 CB, ^E I 
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62 43/a 56, 80 ^E, CB I 

63 44/a 65, 20 ^E, CB I 

64 45/a 54, 80 ^E, CB I 

65 46/a 40, 60 ^E I 

66 47/a 60, 40 BL II 

67 48/a 71, 00 ^E II 

68 49/a 39, 20 ^E II 

69 49/b 30, 00 BL II 

70 50/a 68, 20 ^E II 

71 51/a 53, 40 ^E II 

72 52/a 26, 40 ^E II 

73 52/b 10, 00 BL II 

74 52/v 8, 80 BL II 

75 53/a 17, 60 CB, ^E I 

76 53/b 22, 00 BL II 

77 54/a 32, 20 ^E, CB I 

78 61/a 49, 80 CB, ^E I 

79 62/a 58, 40 CB, ^E I 

80 62/b 16, 60 BL II 

81 63/a 37, 00 CB, ^E I 

82 63/b 20, 00 BL II 

83 64/a 42, 20 CB, ^E I 

84 64/b 13, 80 BL II 

85 65/a 80, 80 CB, ^E I 

86 66/a 61, 60 CB, ^E I 

87 67/a 76, 00 CB, ^E I 

88 68/a 42, 80 CB, ^E I 

89 69/a 56, 60 CB, ^E I 

90 70/a 64, 60 CB, ^E I 

91 71/a 63, 00 ^E I 

92 72/a 49, 00 ^E I 

93 73/a 26, 40 ^E I 

94  73/b 34, 00 CB, ^E I 
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95 74/a 54, 00 CB, ^E I 

96 75/a 24, 00 CB I 

97 75/b 21, 20 CB I 

98 75/v 5, 00 ^E I 

99 75/g 5, 20 PB I 

100 76/a 42, 00 CB I 

101 76/b 10, 20 PB I 

102 77/a 49, 20 ^E I 

103 78/a 54, 00 ^E I 

104 79/a 46, 80 CB, ^E I 

105 80/a 47, 40 BL II 

106 81/a 16, 80 BL II 

107 81/b 4, 80 BL II 

VKUPNO: 3740, 70  

 

 

 

Крива Круша - Тополка 

 

Br. 

Забелешка  

Oddel-
pododdel 

Povrшina 

ha 

Vid na 

vegetacija 

 

Stepen na 

zagrozenos
t 

1.   1/a 78, 10 BL III 

2.  2/a 12.90 GO IV 

3.  2/b 52.76 BL III 

4.  2/v 10.40 GO III 

5.  3/a 60.90 BL III 

6.  3/b 14, 76 GO III 

7.  3/v 7, 00 GO III 

8.  4/a 23, 50 GO III 

9.  4/b 13, 20 GO III 

10.  4/v 28, 60 GO III 

11.  5/a 38, 70 BL, BG III 
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12.  5/b 18, 60 GO III 

13.  5/v 16, 30 GO IV 

14.  5/g 3, 70 GO III 

15.  6/a 7, 76 GO IV 

16.  6/b 19, 08 BK IV 

17.  6/v 33, 20 GO III 

18.  6/g 13, 40 PL III 

19.  7/a 32, 50 BL, BG III 

20.  7/b 23, 20 PL III 

21.  7/v 15, 70 BL, BG III 

22.  8/a 28, 10 PL III 

23.  8/b 61, 30 PL III 

24.  9/a 67, 70 PL III 

25.  9/b 24, 80 BL, BG III 

26.  10/a 52, 10 PL III 

27.  10/b 35, 80 BL, BG III 

28.  11/a 10, 00 PO, BL III 

29.  11/b 50, 10 BL, BG III 

30.  12/a 68, 20 GO III 

31.  12/b 16, 30 BL, BG III 

32.  13/a 60, 90 GO III 

33.  13/b 19, 80 BL, BG III 

34.  14/a 19, 60 BK, GO IV 

35.  14/b 35, 60 GO III 

36.  14/v 29, 40 BL III 

37.  15/a 17, 20 BK, GO IV 

38.  15/b 58, 60 GO III 

39.  15/v 14, 40 BL III 

40.  16/a 12, 80 BK, GO IV 

41.  16/b 33, 90 GO III 

42.  16/v 19, 10 BL III 

43.  17/a 11, 50 BK, GO IV 

44.  17/b 23, 40 GO IV 
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45.  17/v 28, 50 GO III 

46.  18/a 29, 40 BK IV 

47.  18/b 4, 00 BK IV 

48.  18/v 33, 70 BK, GO III 

49.  19/a 13, 20 BK III 

50.  19/b 7, 00 BK, JS IV 

51.  19/v 55, 40 BK, GO IV 

52.  20/a 35, 20 BK IV 

53.  20/b 24, 60 BK, GO IV 

54.  20/v 30, 20 GO III 

55.  20/g 5, 70 BL, BG III 

56.  21/a 24, 00 BK IV 

57.  21/b 20, 00 BK IV 

58.  21/v 33, 80 BK, GO IV 

59.  21/g 8, 90 BK, JS IV 

60.  22/a 12, 41 BK IV 

61.  22/b 23, 20 GO III 

62.  22/v 16, 30 GO III 

63.  22/g 7, 80 BK, GO IV 

64.  23/a 12, 00 BK IV 

65.  23/b 8, 40 BK, GO IV 

66.  23/v 40, 70 BK, GO III 

67.  23/g 2, 10 BK, GO III 

68.  24/a 3, 10 BK IV 

69.  24/b 7, 80 BK IV 

70.  24/v 13, 20 BK, GO IV 

71.  24/g 39, 40 GO III 

72.  25/a 16, 80 BK IV 

73.  25/b 17, 60 GO III 

74.  26/a 60, 50 GO III 

75.  26/b 29, 50 BL, BG III 

76.  27/a 11, 20 BK, GO IV 

77.  27/b 32, 10 GO III 
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78.  27/v 9, 30 GO III 

79.  28/a 23, 60 GO III 

80.  28/b 40, 00 BL, BG III 

81.  29/a 33, 60 GO III 

82.  29/b 1, 50 GO III 

83.  29/v 46, 00 GO, BG III 

84.  30/a 29, 00 GO III 

85.  30/b 27, 30 GO III 

86.  31/a 18, 20 BK, GO IV 

87.  31/b 25, 40 GO III 

88.  32/a 37, 80 BK III 

89.  32/b 23, 20 BK, GO IV 

90.  33/a 31, 80 BK IV 

91.  33/b 56, 70 BK.GO IV 

92.  34/a 64, 60 BK, GO IV 

93.  34/b 24, 00 BK, GO III 

94.  35/a 8, 40 BK, GO IV 

95.  35/b 29, 60 BK, GO IV 

96.  35/v 27, 20 BK, GO IV 

97.  35/g 11, 50 BK IV 

98.  35/d 5, 80 BK IV 

99.  36/a 2, 90 BK IV 

100.  36/a 24, 00 BK IV 

101.  36/v 45, 60 BK IV 

102.  37/a 37, 90 BK IV 

103.  37/b 18, 10 BK IV 

104.  38/a 11, 40 BK IV 

105.  38/b 75, 20 BK IV 

106.  39/a 48, 70 BK IV 

107.  39/b 9, 30 BK IV 

108.  40/a 32, 90 BK IV 

109.  40/b 20, 10 BK IV 

110.   41/a 3, 80 BK IV 
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111.  41/b 53, 40 BK IV 

112.  41/v 19, 20 BK, GO IV 

113.  42/a 10, 00 BK IV 

114.  42/b 53, 20 BK IV 

115.  42/v 22, 30 BK.GO IV 

116.  43/a 17, 00 BK IV 

117.  43/b 71, 00 BK IV 

118.  44/a 28, 90 BK IV 

119.  44/b 24, 90 BK IV 

120.  45/a 31, 30 BK IV 

121.  45/b 37, 50 BK IV 

122.  46/a 36, 10 BK IV 

123.  46/b 38, 70 BK IV 

124.  47/a 40, 60 BK IV 

125.  47/b 19, 10 BK IV 

126.  48/a 55, 00 BK IV 

127.  49/a 48, 50 BK IV 

128.  50/a 21, 30 BK IV 

129.  50/b 13, 90 GO IV 

130.  50/v 13, 20 GO IV 

131.  51/a 54, 10 BK IV 

132.  51/b 25, 30 GO III 

133.  52/a 67, 10 BK, GO IV 

134.  53/a 59, 30 BK IV 

135.  53/b 14, 20 BK, GO IV 

136.  54/a 77, 60 GO III 

137.  55/a 63, 20 GO IV 

138.  55/b 25, 20 GO III 

139.  56/a 66, 40 GO III 

140.  56/b 29, 60 GO III 

141.  57/a 8, 30 BL, PL III 

142.  57/b 51, 10 BL III 

143.  57/v 6, 60 CB II 
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144.  57/g 30, 60 CB II 

145.  58/a 20, 70 GO III 

146.  58/b 32, 60 BL III 

147.  58/v 18, 60 BL III 

148.  59/a 9, 30 GO III 

149.  59/b 40, 50 BL III 

150.  59/v 23, 60 BL III 

151.  60/a 21, 80 PL III 

152.  60/b 19, 40 CB II 

153.  61/a 15, 80 GO III 

154.  61/b 38, 90 GO III 

155.  61/v 1, 00 BB II 

156.  62/a 32, 60 BK, GO IV 

157.  62/b 46, 00 BK, GO IV 

158.  63/a 26, 20 BK, GO IV 

159.  63/b 39, 60 BK, GO IV 

160.  64/a 31, 50 BK, GO IV 

161.  64/b 49, 90 GO III 

162.  65/a 27, 50 GO III 

163.  65/b 32, 70 GO III 

164.  65/v 15, 30 CB II 

165.  66/a 22, 70 GO III 

166.  66/b 16, 60 GO III 

167.  66/v 1, 90 GO III 

168.   66/g 10, 00 CB II 

169.  67/a 35, 20 GO III 

170.  67/b 32, 70 BL, PL III 

171.  67/v 8, 70 GO III 

172.  67/g 10, 40 CB II 

173.  67/d 2, 40 CB II 

174.  68/a 38, 30 GO III 

175.  68/b 18, 80 GO III 

176.  68.v 19, 50 BK, GO IV 
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177.  68/g 8, 60 GO III 

178.  69/a 74, 40 GO III 

179.  69/b 4, 60 GO III 

180.  70/a 24, 00 BK IV 

181.  70/b 64, 80 GO IV 

182.  71/a 31, 30 BK IV 

183.  71/b 33, 20 GO III 

184.  72/a 24, 60 BK IV 

185.  72/b 46, 00 GO III 

186.  73/a 39, 20 BK IV 

187.  73/b 16, 30 GO III 

188.  74/a 30, 50 BK, GO IV 

189.  74/b 16, 60 GO III 

190.  75/a 17, 70 BK, GO IV 

191.  75/b 30, 60 GO III 

192.  76/a 46, 40 BK IV 

193.  76/b 35.80 BK IV 

194.  77/a 50.20 BL IV 

195.  78/a 59.10 BK IV 

196.  79/a 59.80 BK IV 

197.  80/a 71.70 BK IV 

198.  81/a 85.90 BK IV 

199.  82/a 28, 70 BK IV 

200.  82/b 29, 60 BK IV 

201.  83/a 58, 40 BK IV 

202.  84/a 53, 20 BK IV 

203.  85/a 60, 00 BK IV 

204.  85/b 12, 00 BK IV 

205.  86/a 52, 40 BK IV 

206.  87/a 46, 30 BK IV 

207.  88/a 58, 40 BK IV 

208.  89/a 53, 90 BK IV 

209.  90/a 58, 60 BK IV 
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210.  91/a 38, 80 BK IV 

211.  92/a 35, 20 BK IV 

212.  93/a 59, 90 BK IV 

213.  94/a 40, 40 BK IV 

214.  95/a 49, 50 BK IV 

215.  96/a 50, 50 BK IV 

216.  97/a 52, 80 BK IV 

217.  98/a 56, 10 BK IV 

218.  99/a 30, 70 BK IV 

219.  100/a 34, 90 KR IV 

220.  101/a 26, 60 KR III 

221.  101/b 18, 00 BK IV 

222.  101/v 13, 60 BK IV 

223.  102/a 49, 70 BK IV 

224.  103/a 35, 10 BK IV 

225.  104/a 58, 00 BK IV 

226.  105/a 55, 20 BK IV 

227.  106/a 49, 40 BK IV 

228.  107/a 36, 40 BK IV 

229.  107/b 4, 80 BK IV 

230.  108/a 49, 60 BK IV 

231.  108/b 8, 90 KR IV 

232.  109/a 26, 90 BK IV 

233.  109/b 5, 40 BK IV 

234.   110/a 39, 20 BK IV 

VKUPNO: 7213, 76  
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ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ПОЖАРИТЕ ВО МПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИН 

  

     1.2.2.ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА СЛУЧЕНИТЕ ПОЖАРИ ВО 

ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ ( 2001 - 2010 )  

        

        

 ПРЕГЛЕД НА НАСТАНАТИТЕ ШУМСКИ ПОЖАРИ  

        

 

РЕД 

БР ГОДИНА БР. НА ПОЖАРИ 

ШТЕТА ВО 

ХЕТАР 

  1 2001 21 3, 622.00 

  2 2002 11 66.00 

 3 2003 24 205.00 

 4 2004 11 3, 252.00 

 5 2005 22 442.90 

 6 2006 21 1, 102.30 

 7 2007 45 3, 800.00 

 8 2008 33 536.10 

 9 2009 17 1083.4 

 10 2010 16 360, 8 

 11 2011 56 4585, 00 
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ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ПОЖАРИТЕ ВО ПОСЛЕДНИТЕ  10 ГОДИНИ 

  

1.2.2.ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА СЛУЦЕНИТЕ ПОЖАРИ ВО 

ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ ( 2000 - 2009 ) 

        

 Ш.С.МУКОС ЈАСЕНОВА ГЛАВА    

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е 

Име на 
локали

тет површина вид 

штета 
во 

м3/ден 
забеле

шка 

2001 1 
авгус

т    120 бука-даб 3000   

2002 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 

2003 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 

2004 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 

2005 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 

2006 1 
авгус

т    4       

2007 1 март    4       

  2 март    20       

  3 март 83-88  100 бука-даб 3000   

  4 
апри

л 
91, 99, 

102  100   3000   

  5 
апри

л    20       

2008 1 март    4 даб   
14.03-
17, 30ч 
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  2 
авгус

т    2 папрат   
26.08-
10.30ч 

2009              

нема  
пожар
и 

2010              

нема  
пожар
и 

2011 1 јули 
неуредн

о             40 паша   

 2 
авгус

т 
неуредн

о  45 
Лисјари 

Паша   

 3 
ноем
ври 

неуредн
о  30 паша   

        

         Ш.С.ЕЗЕРО МЛАДОСТ-КАРАСЛАРИ    

        

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е 

Име на 
локалите

т површина вид 
штета 
во м3 

забеле
шка 

2001 1 
јул
и    1.5 

бор, 
чемпре
с 60   

  2 јули    66 
бор, 
чемпрес 300   

  3 
авгус

т    64 
бор, 
чемпрес 250   

  4 
окто
мври    700 

бор, 
чемпрес 5000   

2002 1 јули    2       

2003 1 март    5 
бор, 
чемпрес 150   

  2 јули    0.5       

  3 јули    10       

  4 јули    0.5       

  5 
авгус

т    0.3       

2004 / /    / / / нема 
пожар
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и 

2005 1 март    50       

  2 јули    10 
бор, 
чемпрес 30   

  3 јули    3       

2006 1 јули    1.5 
бор, 
чемпрес 10   

  2 јули    1.5       

  3 
септе
мври    100 

бор, 
чемпрес 3000   

  4 
септе
мври    10       

  5 
септе
мври    100       

2007 1 јули    2 
бор, 
чемпрес 50   

     
2007 2 јули    100       

2008 1 
авгус

т    0.2 
чемпрес-
багрем     

2009 2 јуни    11 паша            /   

  2 јули    60 паша            /   

2010              

нема  
пожар
и 

2011 1 Март 47  1, 50 

Лисјари/
четинар
и            /  

 2 Јули 
неуредн

о  51 паша            /  

 2 
Авгус

т 
5а/6а/7а/8

а и 2а  95 
Четинар
и/паша            /  

 1 
Септ
еври    1, 00 

Лисјари/
четинар
и            /  

 1 
Ноев

ри   1, 00 лисјари            /  
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Ш.С.ДОЛНА БАБУНА 

    

        

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е 

Име на 
локалитет површина вид 

штета 
во 

м3/ден 
забеле

шка 

2001 1 јули    110       

  2 јули    80       

  3 јули    120       

    
 2002 1 март    10 даб 70   

    
 2003 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 

    
2004 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 

2005 1 март    10       

  2 
апри
л    80 

бука, 
даб 900   

     
2006 / 

окто
мври /  / / / 

нема 
пожар
и 

2007 

1 
јануа
ри    4     

нема 
пожар
и 

2 март    12 даб 200   

3 март    5       

4 март    2       

5 март    4       

6 март    2       

7 март    2       

  8 март    2       

  9 
апри
л    5       

  10 јули    760 
бука, 

4500   
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даб 

  1 март 52, 53  35 даб     

  2 март    20 даб     

   
 2008 3 

авгус
т    106 даб     

  4 
авгус
т      даб     

  5 
авгус
т      даб     

  6 
авгус
т      даб     

2009 1 
авгус
т 

неуреде
но  0.1 багрем         /   

  1 
авгус
т 

неуреде
но  1 шикари   

    
 2010 2 

авгус
т 

неуреде
но  1, 5 шикари   

  3 
авгус
т 

неуреде
но  0, 1 шикари   

  4 
авгус
т 

неуреде
но  30 шикари   

2011 1 
Апри
л 

неуреде
но  1, 00 паша   

 2 Јули 
неуреде

но  0, 08 паша   

 5 
Авгус
т 

неуреде
но  3, 30 паша   

 6 
Септ
еври 

неуредн
о  8, 00 

Лисјари/
паша   

 ??? 
Ноем
ври 

1/а, 1/б, 
1/в, 5/а 

5б, 6/а, 
б/6 7/а  94 лисјари  

Штета 
записн
ик 
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 Ш.С.БИСА    

        

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е 

 

Име на 
локалитет 

 

површина вид 

штета 
во 

м3/ден 
забеле

шка 

2001 1 јули 5  5       

  2 
авгус

т 5  6       

2002 1 
апри

л 22  3       

2003 1 
авгус

т    91 
бука, 
даб 4200   

  2 
авгус

т 20  3 даб 35   

2004 1 март 66, 67  3       

  2 
апри

л 1  3 
бука, 
даб 200   

  3 
авгус

т 8  40 
бука, 
даб 1900   

  4 
авгус

т 56, 5г  38 
бука, 
даб 3300   

  5 
окто
мври 90а  50 

бука, 
даб     

2005 1 
ноем
ври 11-Aug  56       

2006 1 
септе
мври 44  40       

2007 1 
апри

л    4       

  2 јули 5-Apr  60 
бука, 
даб 2000   

  3 
авгус

   142 
бука, 

4000   
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т даб 

2008 1 март 70  40 даб     

  2 
авгус

т 71  1 даб     

  3 
авгус

т 71  1 даб     

  4 
септе
мври 72  100 даб     

2009              

нема 
пожар
и 

2010 

        
1 

авгус
т 

неуреде
но                   0, 2 пасиште   

         
2 

авгус
т 90а                   0, 1 лисјари   

2011 1 март 85/б  2.0 лисјари   

 1 
апри

л 
неуредн

о  2, 50 
Лисјари/
паша   

 2 јули 84,   2, 00 лисјари   

 4 
авгус

т 

91/б, 
90/а 

записни
к  1600, 4 

Лисјари/
паша  

по 
записн
ик 

 1 
Ноем
ври 

17/а 
18/а  48 

Лисјари/
паша   

        

 Ш.С.КРИВА КРУША ТОПОЛКА   

        

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е 

Име на 
локалитет површина вид 

штета 
во 

м3/ден 
забеле

шка 

2001 1 јули    30       

  2 
авгус

т    25       

2002 1 март    2      
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2003 1 
авгус

т    2       

2004 1 
февр
уари    4      

  2 
апри

л 21-23  150 
бука, 
даб 4000   

2005 1 март 1  4       

2006 1 
авгус

т 29а  25 даб 600   

  2 
септе
мври 

31, 35, 
55, 58  2       

  3 
ноем
ври    10       

2007 1 март    4       

  2 
апри

л 33  20       

  3 јули    30       

  4 
авгус

т    4       

2008 1 март 31-32  10 даб     

  2 мај    3 бор     

  3 
авгус

т    5       

2009              

нема 
пожар
и 

2010 
        
1 

авгус
т 

неуреде
но                    5 пасиште   

2011 1 Март 
неуреде

но  50 
Лисјари/
паша   

 1 
Апри

л 
неуреде

но  2, 00 лисјари   

        

 Ш.С.ГОРНА БАБУНА    

        

Годи ре месе одделеи
Име и презиме површина вид 

штета забеле
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на  д.б
р 

ц е во 
м3/ден 

шка 

2001 1 
авгус

т 24  24       

  2 
окто
мври 110, 115  105 бука-даб 5700   

2002 1 
февр
уари 38б  3       

  2 
февр
уари 38б  2       

  3 март 38б  4       

  4 
апри

л 19  2       

  5 
окто
мври 94  10       

2003 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 

2004 1 март 23б  40 даб 1260   

2005 1 
јануа

ри    80       

  2 
јануа

ри    1       

2006 1 
септе
мври 119, 121  125 бука-даб 11574   

  2 
ноем
ври    137.5 бука-даб 3000   

2007 1 
јануа

ри 19  0.2       

  2 
јануа

ри    3       

2007 3 март    50       

  4 
апри

л    73   1100   

  5 јули 119, 121  560 бука-даб 16876   

  6 
авгус

т    50       

2008 1 март 113б  5 даб     
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  2 март    5 даб     

  3 
авгус

т    4 даб     

  4 
авгус

т    3 даб     

  5 
авгус

т    0.2 даб     

2009 1 
авгус

т 
неуреде

но  10 
стрништ
е         /   

  1 
септе
мври 

неуреде
но  950 паша        /   

2010 1 
авгус
т 1а  

             
0, 5 лисјари   

2011 1 Јуни 120-121  
40, 
00 

Паша/ли
сјари   

 2 
Авгус
т 121/б  25 лисјари   

 1 
Септ
еври 

неуредн
о  0, 30 лисјари   

 3 
Ноев
ри 

110/116 
по 

записни
к  670 лисјари  

по 
записн
ик 

        

        

        

 Ш.С.ПОПАДИЈА КРАЈНИЦИ    

        

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е Име на локалитет 

површи
на вид 

штета 
во 

м3/ден 
забеле

шка 

2001 1 
авгус

т    6 даб 120   

2002 / / /  / / / 

нема 
пожар
и 
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2003 1 
авгус

т    3       

2004 1 
авгус

т    1       

2005 1 
јануа

ри    5 даб 250   

  2 
февр
уари    10       

  3 
февр
уари    2       

  4 март    4       

  

  

5 март    100       

6 јули    50 даб 1500   

         

2006 1 
февр
уари    100       

2007 1 
апри

л    60       

2008 1 
февр
уари    7 даб     

  2 
февр
уари    6 даб     

  3 
септе
мври    0.2 даб     

2009 1 мај 1одд  0.5 лисјари          /   

  1 јули 

 
неуреде

но  0.3 паша          /   

2010 

1 
авгус
т 

  
неуреде
но  

             
100 

Паша/ши
кара   

2 
септе
мври 

  
неуреде
но  

                
5 паша   

2011 1 
Авгус
т 

неуредн
о  50 

Четинар
и/паша  

по 
записн
ик 

 4 
Септ
еври 

неуредн
о  51, 50 

Лисјари/
паша   
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 Ш.С.ЦРН ВРВ ГРАДИШТЕ    

        

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е Име на локалитет 

површ
ина вид 

штета 
во 

м3/ден 
забеле

шка 

2001 1 јули    1       

  2 
авгус

т    5       

2002 / / /   / / 

нема 
пожар
и 

2003 1 јули    1       

  2 јули    4       

  3 
авгус

т    30       

  4 
авгус

т    10       

  5 
авгус

т    5       

  6 
авгус

т    3       

  7 
авгус

т    3       

2004 / / /   / / 

нема 
пожар
и 

2005 1 јули    0.2       

  2 јули    2       

  3 
авгус

т    1.5       

  4 
септе
мври    7       

2006 1 
јануа

ри    2       
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  2 мај    10       

  3 
авгус

т    100       

  4 
септе
мври    40       

  5 
септе
мври    50       

2007 1 
јануа

ри    5       

2007 2 
апри

л 33, 38  50       

  3 јули    100 даб 500   

  4 јули    734.7 даб 17500   

2008 / / /   / / 

нема 
пожар
и 

2009 1 јули 
неуреде

но  1 / /   

  1 
авгус

т 
неуреде

но  8 / /   

  1 
септе
мври 

неуреде
но  25 / /   

2010 

1 
авгус
т 

неуреде
но                    5 паша   

2 
авгус
т 11                    3 лисјари   

2011 2 
Авгус
т 

неуредн
о  41 

Лисјари/
паша   

         

 Ш.С.ТОПОЛКА КАРАБУЊИШТЕ    

        

Годи
на  

ре
д.б
р 

месе
ц 

одделеи
е Име на локалитет површина вид 

штета 
во 

м3/ден 
забеле

шка 

2001 1 јули    6 даб 150   

  2 јули    30       
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  3 
авгус

т   300       

  4 
авгус

т    4       

  5 
авгус

т    3 даб 60   

2002 1 
февр
уари    25       

  2 
февр
уари 68  3       

2003 1 
апри

л 22, 23  3       

  2 
септе
мври 90  3       

2004 1 
авгус

т    30       

  2 
септе
мври    2.2 даб 70   

2005 / / /   / / 

нема 
пожар
и 

2006 1 
септе
мври 119  10       

  2 
септе
мври 58  9       

  3 
септе
мври 

31, 55, 
58  218.3 

даб, 
бука 2403   

  4 
деке
мври    10       

2007 1 март    3       

  2 март    5       

  3 март    15       

  4 
апри

л 81  2       

  5 
апри

л 90  6       

  6 јуни 
117, 119, 

120  85 даб 2000   

  7 јули    80 даб 1500   
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  8 
септе
мври 21  5 даб 150   

  9 
септе
мври 

99, 102, 
106  20       

  10 
окто
мври    240       

2008 1 
февр
уари 108, 110  50 даб     

  2 
апри

л 
61в, 62б, 

67б  30 
даб, 
лешник     

  3 јули    1 даб     

  4 јули    3 даб     

  5 јули    3 даб     

  6 
авгус

т 19  20 
габер, 
бука     

  7 
авгус

т 19  20 
габер, 
бука     

  8 
авгус

т 19  20 
габер, 
бука     

  9 
авгус

т 19  26 
габер, 
бука     

2009 5 
септе
мври 

неуреде
но  17.5 

габер, 
даб            /   

2010 

1 
авгус
т 

неуреде
но                  6 шикара   

2 
авгус
т 

неуреде
но                  3 

шикара 
  

3 
авгус
т 

неуреде
но                10 

шикара 
  

 4 авгус
т 

неуреде
но 

               10 шикар
а 

  

201
1 

2 

Јули 

74/а, 
75/а, 
76/б,  

101/а,  
103/а 

 675 Лисјар
и/паш
а 

 по 
записн
ик 

 1 

Авгус
т 

неуредн
о 

 900 Лисјар
и/шаш
а 

четина

 по 
записн
ик 
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1.2.3. PATNA MRE@A ZA PRISTAP DO ШUMSKITE 

 

 

ри 

 2 
Септ
еври 

неуредн
о 

 20 Лисјар
и/паш
а 

  

 1 Окто
мври 

неуредн
о 

 1, 50 паша   

 1 Ноем
ври 

57, 58 и 
60/а 

 60 лисјар
и 
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(Otvorenost,  odr`uvawe,  proodnot, kapacitet-mo`nost za  dvi`ewe na 
pogolemite vozila) 

 

 

Red
. 

br 

[UMSKOSOPANSKI 

EDINICI 

ODDEL PODODD OTVOR 

ENOST 

PROOD 

NOST 

OD@A 

NOST 

MO@ 
ZA 

POGV 

ZABELE[KA 

1. GORNA BABUNA 45-121 SITE DA DA NE DA  

1-44 SITE NE NE / NE  

2. BISA / / DA DA NE DA  

28-34 SITE NE NE / NE  

59-72 SITE NE NE / NE  

37-58 SITE NE NE / NE  

3. DOLNA BABUNA   NE NE / NE  

5-6 SITE DA DA NE DA  

25-39 SITE DA DA NE DA  

40-57 SITE DA DA NE DA  

4. MUKOS -J. GLAVA SITE SITE DA DA NE DA  

5. TOPOLKA 

KARABUWI{TE 

2-8 SITE DA DA NE DA  

20-35 SITE DA DA NE DA  

8-13 SITE NE NE NE NE  

14-19 SITE NE NE NE NE  

36-4 SITE NE NE NE NE  

48-50 SITE DA DA NE DA  

50-128 SITE NE NE NE NE  

6. KRIVA KRU{A 

TOPOLKA 

1-10 SITE DA DA NE DA  

10-29 SITE NE NE NE NE  

30-61 SITE DA DA NE DA  

61-110 SITE NE NE NE NE  

7. CRN VRV-GRADI{TE SITE SITE DA DA NE DA  

8. EZERO MLADOST-
KARASLARI 

SITE SITE DA DA DA DA  

9. POPADIJA-KRAJNICI SITE SITE DA DA DA DA  
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CELPKUPNATA PATNA MRE@A KOJA SE PROTEGA NA 
TERITORIJATA NA PODRU@NICATA E OBELE@ANA VO KARTITE 
KOI SE VO SOSTAVEN DEL NA OSNOVITE I SE NAO|A AT VO 
PROSTORIITE NA PODRU@NICATA. Isto taka se obele`eni i 

novoizgradenite [umski pati[ta. 

1.2.4. HIDROLOШKI   KARAKTERISTIKI НА ТЕРЕНОТ 

 

Teritorijata na koja stopanisuva podru`nica {S Babuna  
ima  prirodni vodoteci koi mo`e da se koristat  do 
odredeni granici.Rasporedot na vodnite tekovi po {SE 
e sledniot: 

 

ШSE  GORNA BABUNA    I     DOLNA BABUNA 

 

 Osnovnata hidrogravska mre`a vo ovaa 
[umskostopanska edinica ja so~inuva slivnoto podra~je 
na rekata Babuna so ~etirite pogolemi vodotoci  toa-
^EPLESKA REKA,  OREШKA REKA, ZAPORSKA REKA  I  
KAMNEШTICA.Vodite od ovie reki se vlevaat vo rekata 
VARDAR so [to go so~inuvaat Belomorskoto slivno 
podra~je.          

ШSE  BISA 

 

 Vo slivnoto podra~je na ovaa {SE te~e rekata 
Babuna  koja od desnata strana gi prima vodite od 
poveќe pomali reki i toa--Klisurska Reka, Kaleшnica, 
Sredo~ka reka, Suшica. Vodite od od ovaa ШSE preku 
rekata Vardar se vlevaat vo Egejsko more.                

 

ШSE POPADIJA-KRAJNICI 

 

 Vo prostorot od ovaa ШSE spaѓaat  [est slivni 
podra~ja .Prvoto slivno podr~je pripaѓa na rekata 
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Leniшta, a go so~inuvaat  odelite od 1 do 49.Vtoroto 
slivno podra~je pripaѓa na rekata Izvor~ica , a go 
so~inuvaat odelite od50 do 75.Tretoto slivno podra~je 
go so~inuvaat odelite od 76 do 84 i pripaѓa na rekata 
Тreska.^etvrtoto slivno podr~je go so~inuvaat 
odeliteod 85 do92, a pripaѓa na Popadiska Reka.Petoto 
slivno podra~je pripaѓa na rekata @itolup,  a go 
so~inuvaat  odelite od 93 do 113.Шestoto slivno 
podra~je pripaѓa na Kadeшka Reka , a go so~inuvaat 
odelite od 114 do 118. Najgolem broj od oviee 
vodotoci vo tekot na letoto presuшuvaat. 

 

ШSE KRIVA KRUШA -TOPOLKA 

 

 Vo granicite na ovaa ШSE te~at poveќe reki i 
potoci taka  шto celata teritorija vo tekot na celata 
godina ima voda.Pogolemi reki i potoci шto te~at se-
Topolka,  Jakupi~ka Reka,  Begova, Јечмичка, Жанина Река, 
Акумулацијата вио изградба Лисиче, Липовица,  Мелничка река,  и многу 
други извори и потоци. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Teritorijata na koja stopanisuva podru`nica {S Babuna  
ima  prirodni vodoteci koi mo`e da se koristat  do 
odredeni granici.Rasporedot na vodnite tekovi po {SE 
e sledniot: 
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ШSE  GORNA BABUNA    I     DOLNA BABUNA 

 

Osnovnata hidrogravska mre`a vo ovaa [umskostopanska 
edinica ja so~inuva slivnoto podra~je na rekata 
Babuna so ~etirite pogolemi vodotoci  toa-^EPLESKA 
REKA,  ORE{KA REKA, ZAPORSKA REKA  I  
KAMNE{TICA.Vodite od ovie reki se vlevaat vo rekata 
VARDAR so [to go so~inuvaat Belomorskoto slivno 
podra~je.          

 

ШSE  BISA 

 

Vo slivnoto podra~je na ovaa {SE te~e rekata Babuna  
koja od desnata strana gi prima vodite od pove]e 
pomali reki i toa--Klisurska Reka, Kale[nica, 
Sredo~ka reka, Su[ica. Vodite od od ovaa {SE preku 
rekata Vardar se vlevaat vo Egejsko more.                

 

ШSE POPADIJA-KRAJNICI 

 

Vo prostorot od ovaa {SE spa\aat  [est slivni 
podra~ja .Prvoto slivno podr~je pripa\a na rekata 
Leni[ta, a go so~inuvaat  odelite od 1 do 49.Vtoroto 
slivno podra~je pripa\a na rekata Izvor~ica , a go 
so~inuvaat odelite od50 do 75.Tretoto slivno podra~je 
go so~inuvaat odelite od 76 do 84 i pripa\a na rekata 
treska.^etvrtoto slivno podr~je go so~inuvaat 
odeliteod 85 do92, a pripa\a na Popadiska Reka.Petoto 
slivno podra~je pripa\a na rekata @itolup,  a go 
so~inuvaat  odelite od 93 do 113.{estoto slivno 
podra~je pripa\a na Kade[ka Reka , a go so~inuvaat 
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odelite od 114 do 118. Najgolem broj od oviee 
vodotoci vo tekot na letoto presu[uvaat. 

 

ШSE KRIVA KRU{A -TOPOLKA 

 

Vo granicite na ovaa {SE te~at pove]e reki i potoci 
taka  [to celata teritorija vo tekot na celata godina 
ima voda.Pogolemi reki i potoci [to te~at se-Topolka,  
Jakupi~ka Reka,  Begova reka,  Je~mi[ka,   @anina 
Reka,  Akumulacija vo izdgradba Lisi~e,  Lipovica,  
Melni~ka Reka i mnogu drugi izvori i potici. 

ШSE TOPOLKA-KARABUWI{TE 

 

Vo ovaa {SE se nao\aat nekolku pogolemi reki i toa- 
Topolka,  Mala Reka,  Rlevska Reka,  Bele[tevi~ka 
Reka,  Karabuwski Potok. Site ovie reki se bogati so 
voda vo tekot na celata godina so isklu~ok na 
Slpskiot potok koi presu[uva vo tekot na godinata. 

ШSE MUKOS- JASENOVA GLAVA 

 

Vo ovaa {SE te~at nekolku pogolemi reki koj go 
so~inuvaat slivnoto podra~je vo ovaa {SE. Pogolemi 
reki se,  Crni~ka Reka,  Crnu[ka Reka,  Brezica. Ovie 
reki preku Babuna se vlevaat vo Vardar. 

 

ШSE EZERO  MLADOST  KARASLARI 

 

Vo ovaa {SE se nao\aat nekolku pogolemi reki kako i 
ezeroto Mladost. Pogolemi reki шto te~at se,  Vardar,  
Bela Voda,  Dervenska Reka,  Karaslarska Reka,  
Kuriderska Reka ,  Inxirlik i drugi potoci Vo tekot 
na cela godina ima dovolno voda koja mo`e da se 
koristi na site na~ini. 
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ШSE CRN VRV - GRADI{TE 

 

Kako pova`ni re~ni tekovi koi [to treba da se spomnat 
vo ovaa ШSE se: Vardar,  P~iwa,  Q.ka Reka Ivankovska 
Reka,  Vakufska 

 

Reka,  Rudni~ka Reka. Siteovie reki se vlevaat vo 
Vardar i go so~inuvaat slivot vo ovaa {SE/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.OPERATIVNI MERKI ZA   ZA{TITA NA                                                          
{UMITE OD PO@ARI 

2.1. OBVRSKI KOI PROIZLEGUVAAT OD UTVRDENATA DNEVNA 
OPASNOST OD IZBIVAWE NA {UMSKI PO@ARI 
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Br 

 

 

M E R K A 

 

 

IME I PREZIME 

 

 

Rabotno 
mesto 

Naziv na 
aktot i  

sredstvoto 
koi do 

prinesuvaat 
izvr 

[uvawena 
merkat 

Potpi
s 

 

Zabel
e 

[ka 

NIZOK   STEPEN NA MOBILNOST 

 

 
1. 

-Redovni aktivnosti za 
za[tita 

i odgleduvawe na [umite 

 

Anastasov Dime 

ref za 
iskoristu 

vawe 

Tekovna 

aktivnost 

 

 

 
2. 

-Se kontrolira ispravnosta na 
alatot i se doveduva vo 
ispravna sostojba 

 

 

Anastasov Dime 

Ref za  
iskoristuvawe 

 

Tekovna 
rabotewe 

 

Dav~evski Orce magaciner 

 

 
3. 

Vo slu~aj na pojava na po`ari 
interve 

nira edinicata za po~etno 
gasnewe 

 

Odgovoren na 

de`urnata ekipa 

Rakovoditel 
na de`urnata 
ekipa 

za po~et 
gasnewe 

Operativen 
plan 

 

 

 
4. 

-Se prevzemaat propi[anite 

preventivni merki 

Anastasov Dime ref za 
iskoristuvawe 

Tekovno 
rabotewe 

 

UMEREN - I - VISOK-- STEPEN NA MOBILNOST 

 

 

5. 

 

-Pokraj prethodnite se 
prevzema  

at i dopolnitelni merki: 
podignu 

vawe na nivoto na pripravnost 
na 

edinicite za prodol`eno 
gasewe 

Petrovski Goce DirektorVD Naredba od  

direktorot 

 

  

Tehni~ki 
direktor 

Operativen 
plan 

Anastasov Dime ref za 
iskoristu 

6. -Se obezbeduva dopolnitelen 
plan 

Panovski 
Stojan~e 

[ef na {SE Naredba   

 

7. 

-Se obezbeduva hrana,  vodai 
drugi 

Potrebni sretstva za gasnewe 

Tutunxiev Ordan Ref.po plan i 
analiza 

 

Naredba  

 

Rizov Bor~e Blagajnik 

 -Se zapo~nuva so izveduvawe,  Anastasov Dime ref za 
iskoristu 
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8. nabquduvawei patrolirawe  

po terenot 

Panov Nikola [ofer  

Naredba {umo~uva. slu`ba {umo~uvar 

 

9. 

-Se podignuva stepenot na 
pripra  

za koristewe na te[ki ma[ini 

 

Velev Kire 

Referent za  

  
Mehanizacija 

 

naredba 

 

 

 

10 

Pokraj dosega spomenatite 
merki se prevzemaat i 
slednive: Voveduvawe 24 
~asovno de`urstvo na 
edinicata za po~etno gasnewe 

 

Edinica za 
gasnewe 

po raspored od 

operativniot 
plan 

 

 

odgovoren na 
grupa 

 

 

Naredba 

 

 

11 

Redovno informirawe od 
nabluduva~ot od teren 

 

{umo~uvari 

 

{umo~uvar 

 

Naredba  

 

 

12 

Se zabranuva dvi`ewe na lu\e 
vo {umata 

 

{umo~uvar 

 

{umo~uvar 

 

Naredba 

 

 

14
. 

-Se vr[i legitimacija na luca 
koi se 

dvi`at niz {umata 

 

{umo~uvar 

 

{umo~uvar 

 

Naredba 

 

 

 

 

15
. 

Najstogo se zabranuva palewe 
ogan na 

otvoren prostor 

 

{umo~uvar 

 

{umo~uvar 

 

Naredba 

 

 

16
. 

-Ako ima potreba se 
anga`iraat 

regionalnite sili za gasewe 

 

Petrovski Goce 

 

Direktor VD 

 

Barawe 

 

 

17
. 

-Se stava na raspolagawe 
celokup 

niot alat,  sredstva i 
mehanizacija 

PetrovskiGoce 
Anastasov Dime 

Direktor VD 

ref za 
iskoris 

Naredba   

 

18
. 

-Se vospostavuva kontak i 
sorabot 

ka so site MZ na teritorijata 

PetrovskiGoce 
Anastasov Dime 

Direktor VD 

ref po iskori 

Barawe  

 

Pregled na osmatra~ki mesta 
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Br Osmatra~ko 
mesto(m.n) 

Reon {SE Zabele{ka 

1. Sveti Ilija Veles EzeroMlados-
Kalaslari 

Ja pokriva cela 
teritorija na 
podru`nicata 

2. ^eples Solunska 
glva 

Gorna -Babuna Ja pokriva 
celata 
teritorija na 
op[.^a[ka 

  

 De`urniot vo nabquduva~nicata e obezbeden so dvogled,  
sredstvo za locirawe na po`arot (karti vo razmer 1:25 000),  sredstvo za 
vrski (telefon ili radio vrska),  pribor za pi[uvawe,  bateriska lamba i 
drugo.{iro~inata na prosekite vo [uma iznesuva najmalku dve viso~ini od 
najvisokoto steblo vo nasadot (horizontalna proekcija). Rastojanieto 
pome\u prosekite vo [uma ne mo`e da bide pogolemo od 1000 metri vo 
ramni~arski [umi,  a vo ridsko planinski tereni rastojanieto se odreduva 
spored konfiguracijata na terenot za [to prete`no se koristata 
prirodnite prepreki . 

[iro~inata na pojasite od lisjarski vidovi na drvja koi se formiraat 
pri podigawe na novi kulturi od iglolisni vidovi na drvja iznesuva 
najmalku 50 metri,  a rastojanieto pome\u pojasite zavisi od 
konfiguracijata na terenot. Bezbednosniot pojas vo [umite i [umskite 
kulturi niz koi minuvaat soobraj]ajnicite i dalnovodi smetaj]i od 
osnovata na soobra]ajnicata i dalnovodot po horizontalata iznesuva: 

 

 -Za javni soobra}ajnici- 20 m. vo iglolisni {umi. 

 -Za javni soobra}ajnici- 10 m. vo listopadni {umi i {ikari,  

 -Za dalnovodi...............- 10 m. vo iglolisni,  lisjarski 
{umi i {ikari. 

              Presekite i bezbednosnite pojasi mo`at da se 
po[umuvaat so lisjarski vidovi na drvja i grmu[ki koi se pomalku 
podlo`ni na po`ari. Vrz osnova na utvrdenata verijatnost na 
zapaluvawe na vegetacioniot gorliv materijal i opasnosta od pojava 
na po`ari se opredeluva stepenot na mobilnost. 

 
2.1.1. PREGLED MERKI KOI SE PREVZEMAAT PRI ODREDENI STEPENI NA 
MOBILNOST I LICA I SREDSTVA ZA IZVR{UVAWE         NA ISTITE 

 

  

MERKI 

Ime i prezime 

na izvr[itelot 

 

Rabotno mesto 

Ime na 
aktot i 
sredstvoto 

za 

Potpis 

 

Zabel
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izvr[uvawe 

 na merkata 

e{ka 

  1  

.    

. 

Utvrduvawe na dnevnata  

opasnost 

 

Anastasov Dime 

ref za 
iskoristuvawe 

Obrazec za 
dnevna 
opasnost 

 

 

2. Postavuvawe na znaci  

za po`ar 

 

Anastasov Dime 

ref za 
iskoristuvawe 

Znaci  

3. Postavuvawe de`urni 

mobilni grupi 

Odgovorno lice 

od mobil.grupa 

Izvr[itel Re[enie za  

de`urstvo 

 

 

4. 

Anga`irawe na 
raspolo`i 

vita sredstva i sili 
za 

gasewena po`ar 

 

Petrovski Goce 

 

Direktor V, D 

 

Naredba  

 

 

5. 

Pravewe na zafati na 
gasew 

na po`ar so voda 

 

[ef na {SE 

 

[ef na {SE 

 

Naredba 

 

 

6. 

Pravewe na za[titni 
pojasi 

vo ~etinarski [umi od 
[ir- 

oko lisni vidovi 

 

Panovski 
Stojan~e 

[ef po 

odgleduvawei 

iskoristuvawe 

Naredba   

 

7. 

Postavuvawe na 
nabquduva~- 

nici za brzo otkrivawe  

na po`ari 

 

[ef na {SE 

[ef na {SE Naredba   

8. Se pravat proseki vo 
[uma 

[ef na [SE [ef na {SE Naredba   

 

9. 

Se zajaknuva 
kontrolata na  

Lu\e vo kriti~niot 
period 

Petrovski Goce 

Anastasov Dime 

Direktor VD 

ref po 
ziskoris 

Naredba   

 

10
. 

Se zajaknuva 
kontrolata na  

dvi`ewe na lu\e vo 
[umata 

pri zgolemena opasnos  
od po. 

 

Anastasov Dime 

ref po 
iskoristuvawe 

Naredba   
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2.2. OBEZBEDUVAWE MINIMALNI TEHNI^KI SREDSTVA,  
ALATKI I DRUGA OPREMA ZA GASNEWE  NA PO@AR 

 

 Obezbduvaweto na minimalnite tehni~ki sredstva,  alatki i 
druga oprema za gasnewe na [umski po`ari ]e se vr[i od glavniot 
magacin na JP „Makedonski {umi Podru`nica- BABUNA pri [to za 
izvr[uvawe na ovaa merka ]e bide zadol`en magacionerite  Dav~evski 
Orce i Tasev Petr  vo konsultacija i sorabotka so Rakovoditelot na 
Podru`nicata Petrovski Goce ili vo negovo otsustvo so [efot po 
iskoristuvawe na [umi  Anastasov Dime. Del od opremata vo kriti~niot 
period ]e bide smestena i vo Bogomila vo prostoriite so koi 
raspolagame. 

 

2.2.1. PREGLED NA TEHNI^KITE SREDSTVA,  ALATKI I DRUGA OPREMA ZA 
GASNEWE NA ШUMSKI P0@ARI 

 

 IME Edine~n
a 

merka 

Potrebna  

koli~ina 

ima Nedos 
tatok 

Od kade }e se  

nabavat 

Исправ
ни 

1. Terensko 
vozilo 

broj (2) -2 (3)-4 (/)-/              -
---------- 

 

2. Tovarno vozilo broj (1)- 1 (2)-2 (/)-/              -
---------- 

 

3. radiostanici broj (10)-10 (6)-6 (4)-4 JP Mak.{umi  

4. Mobilni 
telefoni 

broj (30)-30 (30)-20 (/)-10              -
----------- 

 

5. Fik.radio 
stanici 

broj (3)-3 (3)-3 (/)-/               
----------- 

 

6. Motorni pili broj (4)-3 (1)-1 (3)-3 JP Mak.{umi  

7. sekiri broj (10)-10 (5)-40 (5) -/ JP Mak.{umi  

8. Prskalki od 
25l/ 

broj (40)-52  (2)-52  (14)/0               
------------ 

 

9. lopati broj (20)-22 (2)-22 (18) /   

10
. 

Kopa~i broj (20)-23 (2)-23 (18)/0 JP Mak.{umi  

11 Grebla- motiki broj (30)-22 (11)-22 (19)/0 JP Mak.{umi  
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. 

12
. 

Metalni metli broj (60)-143 (58)-143 (2)/0 JP Mak {umi  

13
. 

Baterii-lampi broj (15)-15 (/)-/ (15)-15 JP Mak {umi  

14 Me[ za voda za 
piewe 

broj (5)-5 (/)-/ (5)-5 JP Mak {umi  да 

15 Rabotni odela broj (60)-60 (/)-/ (60)-60   

16 Terenski ~evli Broj (60)-60 (/)-/ (60)-60   

17 Za[tit. 
Narakvici 

Broj (60)-60 (/)-/ (60)-60 JP Mak {umi  

18 [lemovi broj (60)-60 (/)-/ 60-60 JP Mak {umi  

19 МОТИКИ БРОЈ  (- )  43 ( - ) 43     ( -)  /    да 

Забелешка:Броевите со црвено во заградите се дадени во планот од 2011 година. 

 

2.2.2.  PREGLED NA LICA I SREDSTVA,  ZA IZVRШUVAWE  NA MERKITE 

 

 

 Ime na 
sredstvata 

Ime na licata Merka  Telefon  Zabele{ka  

1. Fap 14/14 Dimovski Bo`o Voza~ 239-435 070-878-
541 

2. landrover Јованов Ванчо Voza~ 227-017 070-948-
257 

3. Lada niva Panov Nikola Voza~ ---------- 070-597-
804 

4. Lada niva Стефановски Блаже Voza~ --------- 070-594-
519 

5. Xip UAS Митковски Љубе Voza~ 229-792 -------- 

6. Postojan telefon Stra`arska slu`ba Komuni 233-566 233-201 

 

2.3.ORGANIZIRAWE NA POSTOJANO DE@URSTVO NA MOBILNI 
GRUPI ZA  GASNEWE NA {UMSKI PO@ARI 

 

2.3.1.PREGLED NA MOBILNI GRUPI 
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 Podruznicata ima na raspolagawe 1о vraboteni koi 
ќе de`uraat vo skladot za ogrevno drvo i gi 
potpolnuvaat prvite dve mobilni grupi  koi zaminuvaat 
na gasnewe vedna[ po dojavata z apo`ar.Na raspolagawe 
imaat vo sekoe vreme teretno vozilo.  

     Prva grupa 

1. Toшevski Angelko Komandir 221-314 072-314-
373 

 

2. Ton~ov Krasen Zamenik 220-058 071-316-
140 

 

3. Arsovski Goce Po`arnikar 233-795 070-912-
132 

 

4. Dimovski Zoran Po`arnikar 227-296 -------  

5. Ristov Qup~o Po`arnikar 227-895 --------  

6. Velkovski Qup~o Po`arnikar 226-394 071-370-
665 

 

    Vtora grupa 

1. Spirkovski Slave Komandir 239-299 072-314-
361 

 

2. Bla`evski Goran Zamenik 220-852 070-807-
278 

 

3. Rizov Bor~e Po`arnikar 232-304 070-
810278 

 

4. |or\ievski Ace Po`arnikar 226-040 ---------
-- 

 

5. Nedelkovski Dragan Po`arnikar 231-957 ---------
-- 

 

    Treta grupa 

1. Kuymanovski Zoran Po`arnikar 245-185 ---------
-- 

 

2. Dimovski Qube Po`arnikar 245-185 ---------
--- 

 

3. Andreevski Ordan Po`arnikar -------
--- 

---------
-- 

 

4. Petkovski Vlado Po`arnikar -------
--- 

---------
-- 

 

5.   ------- ---------  
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2.3.2. PREGLED NA TEHNI^KITE SREDSTVA,  ALATKI I DRUGA OPREMA NA 
MOBILNITE GRUPI 

 

 IME Edinica 
merka 

Koli~ina Zabele{ka 

1. Xip- lada niva 
landrover 

Broj 3 Opremata se 

~uva vo 
2. Naprtwa~i Broj 8 

--- -- 

             Dopolnitelna grupa za 
gasewe 

1. |or\ievski Trajko Komandir 244-001 071-315-
971 

 

2. Temov Slobodan Zamenik 248-103 ---------
-- 

 

3. Mitrevski Mitre Po`arnikar -------
-- 

---------  

4. Dimovski Stef~e Po`arnikar -------
- 

070-326-
749 

 

5. Vojnevski Veqo Po`arnikar 248-015 ---------
- 

 

6. Stefanovski Bla`e Po`arnikar -------
-- 

244-310  

7. Adilovi] Azem Komandir 48-454-
068 

--------  

8. Petkovski Nikol~e Po`arnikar 248-298 071-315-
904 

 

9. Zdravevski Jovan Po`arnikar -------
- 

--------  

10
. 

Mihajlov Tode Po`arnikar -------
- 

071-316-
485 
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3. Lopati  Broj 2 Skladot i 

del vo 
Bogomila 

4. Kopa~i Broj 2 

5. Gribla  Broj 11  

6. Metalni metli Broj 58  

7. Sekiri  Broj 2  

8. Mobilni telefoni Broj 30  
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2.3.3PREGLED NA DE@URSTVO NA  MOBILNI GRUPI PO DENOVI 

 

EDINICA ZA PROTIVPO@ARNO GASEWE 

 

PRVA GRUPA: 

МЕСТО НА ДЕЖУРСТВО    СКЛАДОТ НА БАБУНА potpis 

1.  To[evski Angelko - komandir Od 01.01.2011 – 
15.01.2011 

 

2.  Ton~ov Krasen - zamenik Od 01.02.2011 – 
15.02.2011 

 

3.  Arsovski Goce – po`arniikar Od 01.03.2011 – 15 
.03.2011 

 

4.  Dimovski Zoran – po`arnikar Od 01.04.2011 – 
15.04.2011 

 

5.  Ristov Qub~o – po`arnikar Od 01.05.2011 – 
15.05.2011 

 

6.  Velkovski Qub~o – po`arnikar Od 01.06.2011– 
15.06.2011 

 

7.  To[evski An\elko – komandir Od 01.07.2011 – 
15.07.2011 

 

8.  Ton~ov Krasen - zamenik Od 01.08.2011 – 
15.08.2011 

 

9.  Arsovski Goce – po`arnikar Od 01.09.2011 – 
15.09.2011 

 

10 Dimovski Zoran – po`arnikar Od 01.10.2011 – 
15.10.2011 

 

    
11 

Ristov Risto – po`arnikar Od 01.11.2011– 
15.11.2011 

 

 

 Komandirot na ovaa grupa po potrba anga`ira ~lenovi od tretata 
grupa ili celata grupa. 

 

VTORA GRUPA: 

МЕСТО НА ДЕЖУРСТВО ВО СКЛАДОТ НА БАБУНА potpis 

1   Spirkovski Slavko - komandir Od 15.01.2011– 31.01. 
2011 
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2   Bla`evski Goran - zamenik Od 15.02.2011 - 28.02. 
2011 

 

3   Rizov Bor~e - po`arnikar Od 15.03.2011  - 
31.03. 2011 

 

4   |or\ievski Ace - po`arnikar Od 15.04.2011 - 30.04. 
2011 

 

5   Nedelkovski Dragan - 
po`arnikar 

Od 15.05.2011  -  
31.05. 2011 

 

6   Spirkovski Slavko - komandir Od 15.06.2011 - 30.06. 
2011 

 

7   Bla`evski Goran - zamenik Od 15.07.2011 - 31.07. 
2011 

 

8   Rizov Bor~e - po`arnikar Od 15.08.2011  - 
31.08. 2011 

 

9   |or\ievski Ace - po`arnikar Od 15.09.2011  - 
30.09. 2011 

 

   
10 

Nedelkovski Dragan - 
po`arnikar 

Od 15.10.2011 - 31.10. 
2011 

 

   
11 

Spirkovski Slavko - komandir Od 15.11.2011 - 30.11. 
2011 

 

   
12 

Bla`evski Goran - zamenik Od 15.12.2011  - 
31.12. 2011 

 

 

 Komandirot od ovaa група po potreba za vreme na de`urstvoto 
mo`e da anga`ira ~lenovi ili celata grupa. 

 

TRETA GRUPA: 

 

1. Dimovski Qube 
2. Andreevski Ordan 
3. Petkovski Vlado 
4. Kuzmanovski Zoran 
Ovaa grupa se priklu~uva kon prvata ili vtorata grupa spored 

potrebata. Grupata deluva samostojno za vreme,  posle rabotnoto 
vreme,  nerabotni denovi,  dr`avni i verski praznici,  ako po`arot e 
pojaven na terenot na nivnotot mesto na `iveewe 
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2.4. ORGANIZACIJA ZA ANGA@IRAWE NA RASPOLO@IVITE SILI I 
SREDSTVA VO USLOVI NA POJAVA NA [UMSKI PO@ARI  OD 

POGOLEMI RAZMERI 
 

 
2.4.1. POSTAPKA ZA ANGA@IRAWE NA RASPOLO@IVITE SILI 

(Za vreme na rabota,  po zavr[uvawe na rabotno vreme,  nerabotni  
denovi i praznici) 

 

 Postapkata za anga`irawe na rabotni sili za vreme na rabota e 
slednata: 

 -Pri pojava na nastanat po`ar odgovornoto lice za [umski 
po`ari ja organizira mobilnata grupa,  komplet opremata i se upatuva 
na lice mesto na nastanatiot [umski po`ar. 

 -Za vreme na nerabotni denovi ili praznici se organizira 
De`urstvo vo doma[no prisustvo ili vo kriti~ni periodi so stalno 
prisustvo na mobilnata grupa vo krugot na podru`nicata. 

                - Ako po`arot e od pogolemi razmeri se 
izvestuva odma Direktorot koi ponatamu postapuva po planot. 

 

 

 

 

 

2.4.2. POSTAPKA ZA SPOJUVAWE NA SILITE I SREDSTVATA ZA GASNEWE NA 
{UMSKITE PO@ARI 

 

 Po dobivaweto na informacijata za nastanat {umski po`ar  
pretprijatieto [to sopanisuva so [umi,  vedna[ na lice mesto upatuva 
mobilna ekipa so potrebna oprema i sredstva za po~etno gasewe,  
sredstva za vrski,  hrana i voda za sopstveni potrebi. Ovaa ekipa go 
utvrduva postoeweto na po`arot i dava procena za goleminata i 
razvojot na po`arot i gi utvrduva potrebnite sili i sredstva za 
negovo  lokalizirawe i gasewe.  

 Soglasno Operativniot plan,  odgovornoto lice vo 
pretprijatieto prevzema merki i gi upatuva baranite silite,  
sredstva i oprema za gasewe do iscrpuvawe na sopstvenite sili i za 
istoto go izvestuva Podra~niot organ za vnatre[ni raboti i 
Direkcijata za za[tita i spasuvawe. 
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 Vo slu~aj koga za pojaven po`ar na otvaren prostor prvo e 
izvestena Teritorijalnata protivpo`arna edinica,  istata vedna[ go 
izvestuva Rakovoditelot na pretprijatieto ili drug sopstvenik [to 
stopanisuva so opo`arenata povr[ina i vo ramkite na svoite mo`nosti 
se vklu~uva vo akcija na lokalizirawe i gasnewe na po`arot. 

 Pretprijatieto [to stopanisuva so opo`arenata povr[ina e 
dol`na da obezbedi mobilna ekipa (so potreben broj na lu\e,  
sredstva i oprema),  organiziraat de`urstvo najmalku 24 ~asa po 
lokalizirawe na po`arot,  so zada~a da go nadgleduva i postojano da 
go izvestuva i postojano kontrolira opo`arenoro podra~je se do 
celosno zgasnuvawe na po`arot. So ovaa ekipa rakovodi odgovorno lice 
predvideno so Operativniot plan. 

 

 

2.4.3. ORGANIZIRAWE NA PREVOZ DO MESTOTO NA 
{UMSKIOT PO@AR 

  

 Za da bi se ovozmo`ilo [to pobrzo izlevawe na po`arot grupata 
se upatuva so prevozni sredstva so koj [to raspolaga  Podru`nicata 
pri [to se koristi: Kamion,  xip ili niva lada (vo zavisnost od 
brojot na gasa~ite ili goleminata na zafatenost na [umskiot po`ar). 

 Prevozot se koristi maksimalno se dodeka postojat uslovi- 
koristejki asfaltni pati[ta,  makadam ili [umski pati[ta,  a potoa 
ako ima potreba ekipata za gasnewe se upatuva pe[ki do nastanatiot 
[umski po`ar koristejki [umski pateki,  kozji pateki i sli~no. 

 

 

2.4.4. MERKI ZA BEZBEDNOST NA GASNA^ITE I  POSTAPKA SO POVREDENITE 
LICA 

 

 Kako merki za bezbednost na gasna~ite kako preventiva 
najpotrebno e da bidat oble~eni so ognootporni ali[ta,  za[titni 
[lemovi kako i nosewe na ~izmi.Odgovornoto lice koj [to ja vodi 
grupata zadol`itelno treba da nosi oprema za davawe na prva pomo[. 

 Dokolku se slu~i povreda na nekoi od u~esnicite pri gasneweto 
na [umskite po`ari najprvo se dava prva pomo[  i [to pobrzo so 
prevozno sredstvo povredeniot se nosi do najbliskata ambulantna 
stanica. 

 Ako ima pojava na nastanat [umski po`ar od pogolem zafat i 
ako de`urstvoto na gasna~ite e so stalno prisustvo na terenpotrebno 
e da se obezbedi lekar so ambulantna kola kako i medicinska sestra. 
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2.4.5. POSTAPKA SO DOKAZNIOT MATERIJAL ZA PRI^INITELOT I NA^IN 
NA NEGOVO OBEZBEDUVAWE   I  IZVESTUVAWE NA NADLE@NIOT ORGAN 

 

 Dokazniot materijal odnosno svedocite koi se o~evidci na 
pri~initelot na po`arot da dadat pismena izjava so nivni to~ni 
generalii,  koga e nastanat po`arot,  koj go predizvikal,  vreme i 
mesto ili lokacija na po`arot,  na~in na predizvikuvawe na po`arot . 
Vaka obezbedenite izjavi so to~ni generalii na pri~initelot na 
po`arot se podnesuvaat do MVR  Veles ili ako podnesitelot e ovlasten 
i nadle`en  za podnesuvawe na krivi~na prijava do Osnovnoto javno 
obvinitelstvo ja podnesuva direktno prijavata. 

 

2.4.6. OBEZBEDUVAWE NA HRANA,  VODA ZA PIEWE I ZA GASNEWE I POGONSKO 
GORIVI 

 

 Pri nastanuvawe na [umski po`ar licata koi [to se upatuvaat 
za gasnewe na po`arot dol`ni se so sebe da nosat hrana i voda za 
eden obrok. Dokolku ima pojava na po`ar od pogolemi razmeri treba da 
se obezbedi de`urstvo na mestoto na nastanuvaweto na [umskiot po`ar 
doturot na hrana i voda se nosi od Podru`nivcata ili po potreba od 
najbliskata prodavnica ako e snabdena so hrana ili drugi artikli. 
Voda za gasnewe na [umski po`arse obezbeduva so cisterni ili so 
plasti~ni buriwa od 200 litri. Doturot na pogonskoto gorivo se vr[i 
so kanti ili ako ima pogolema potreba od pogolema koli~ina se vr[i 
so `elezni buriwa. 

 

2.4.7. POPRAVKA I SERVISIRAWE NA ANGA@IRANITE TEHNI^KI SREDSTVA,  
ALAT I DRUGA OPREMA  NA LICE MESTO  

 

 Ovaa postapka dokolku ima potreba od servisirawe,  popravka 
na tehni~kite sredstva ,  alat ili druga oprema se vr[i od stru~ni 
lica koi [to se specijalizirani za taa rabota koi se vraboteni vo 
Podru`nicata.  

 Vo zavisnost od goleminata na [umskiot po`ar ili 
vremetraeweto se postavuva serviser so postojano prisustvo za 
popravka na tehni~kite sredstva. 

2.4.8. DE@URSTVO I KONTROLA NA OPO@ARENATA POVR{INA 

 

 Vo zavisnost od goleminata i zafatot na {umskiot po`ar se 
postavuva de`urstvo koe ima nadle`nost ~uvawe na lokaliziraniot 
po`ar  za da ne se dozvoli negovo pro[iruvawe ili 
obnovuvawe.Kontrolata na opo`arenata povr[ina ima zada~a da go 
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obikoli celosno terenot na  [umskiot  po`ar i ne treba da se 
povlekuva se dodeka po`arot ne  e celosno izgasnat i sme sigurni  
deka nema da se obnovi istiot. 

 

2.5. BARAWE ZA ANGA@IRAWE NA DOPOLNITELNI SILI I 
SREDSTVA ZA GASNEWE {UMSKI PO@ARI 

2.5.1. OPIS NA POSTAPKATA 

 Po dobivaweto na informacija za pojava na {umski po`ar,  
de`urnata mobilna ekipa po raspored od Podru`nicata,  se upatuva kon 
mestoto na nastanatiot po`ar. Po pristignuvaweto i procenuvaweto na 
sostojbata,  ako po`arot e pro[iren,  gasneweto go vr[i de`urnata 
ekipa.,  ako ima potreba se baraat dopolnitelni sopstveni sili od 
Podru`nicata i toa edinicata za prodol`eno gasnewe ili del od nejze 
ili drugi sili od Podru`nicata.  

 Vo zavisnost od po`arot dokolku ima uslovi i potreba za 
vklu~uvawe na protipo`arno vozilo se bara pomo[ ot TPPE. 

 Po uka`anata potreba za dopolnitelna pomo[ za gasnewe na 
po`arot,  preku gradona~alnikot,  od strana na direktorot na 
Podru`nicata,  se bara pomo[ od vklu~uvawe  na ekipi (mesni sili) 
formirani od edinicata na lokalnata samouprava. 

 Po uka`anata potreba preku Direkcijata za za[tita i 
spasuvawe od podra~noto oddelenie na Veles se bara pomo[ i za 
vklu~uvawe na dopolnitelni sili od redot za za[tita i spasuvawe. 

 Vo kolku ima potreba preku direkcijata za za[tita i 
spasuvawe vo gasneweto na po`ari se vklu~uvaat i regionalni sili. 

 Koga vo gasneweto na {umskite po`ari i drugi otvoreni 
prostori se vklu~eni sili od protivpo`arnata edinica i gra\ani od 
toa podra~je so niv rakovodi odgovorno lice od protivpo`arnata 
edinica. 

 Koga vo gasneweto na {umski po`ari se vklu~eni vraboteni od 
pravno lice koe stopanisuva so {umi,  so niv rakovodi odgovorno lice 
od toa pravno lice. 

 Koga vo gasneweto na po`arot se vklu~eni sili za za[tita i 
spasuvawe so niv rakovodi [tabot na za[tita i spasuvawe. 

 Barawe za aktivirawe na Republi~kite sili i sredstvo sodr`i 
podatoci za lokalizacijata na po`arot,  broj na aktivirani sili i 

sredstvo od lokalen i regionalen sostav,  opo`arena povr[ina 
zafatena so po`arot,  vid na [uma i procenka na zagrozenost. 

Podatocite se dostavuvaat do podra~niot 

 

{tab za za[tita i spasuvawe koj ova barawe go dostavuva do 
republi~kiot {tab za za[tita i spasuvawe. 
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2.5.2. PREGLED NA ORGANI I TELA DO KOI SE DOSTAVUVA BARAWE ZA 
ANGA@IRAWE DOPOLNITELNI SILI I SREDSTVA ZA GASNEWE NA {UMSKITE 

PO@ARI 

 

  

  

Nivo 

 

Naziv na organot 

 

Adresa 

Ime i prezime 
na 

rakovoditelot 

 

Telefon 

 

1. 

 

Lokalno 

 

OVR Veles 

 

Veles 

 

De`uren 

 

192 

 

2. 

 

Lokalno 

 

TPPE Veles 

 

Veles 

komandir 

 

193 

 

3. 

 

Lokalno 

Lokalna samouprava 

Veles,  ^a[ka 

 

Veles 

Gradona~alnik 

 

232-406 

 

 

4. 

 

Lokalno 

Direkcija za  

Za[tita i spasuvawe 

 

Veles 

 

De`uren 

195 

 

5. 

 

Regionaln
o 

 

Za[tita i spasuvawe 

Veles De`uren 195 

 

6. 

 

Republi~k
o 

Direkcija za 
za[tita  

i spasuvawe 

Skopje De`uren  
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3.PRILOZI 

 

3.1. PREGLED NA NADLE@NITE ORGANI I SLU@BI KOI SE 
IZVESTUVAAT PRI POJAVA NA PO@AR 

  

    Ime i prezime Telefon  

NAZIV Telefo
n 

KOD na 
rakovoditelot 

i negov 
zamenik 

Rab.dom. 

mobilen 

Zabel
e 

{ka 

 

1. 

 193 LOVEC    

TPPE- VELES  400 komandir 193  

 

2. 

Centar za 
upravuvawe 

so krizi- VELES 

195 

 

KOBRA       

       
101 

De`uren  

195 

 

3. Direkcij za 
za[tita 

i spasuvawe 

            
De`uren 

 

195  

 

4. 

Policisko 
oddelenie 

VELES 

192 

 

  

De`uren 

192 

 

 

 

5. 

JP „Makedonski 
{umi 

Skopje- Sektor za 
zaшtita 

02 

2776 
337 

2776 
711 

 direktor 02 

2776 711 

 

 

6. 

[umska policija 

VELES 

 

 

  

komandir 

230-109  

 

7. 

 

[umarski inspektor 

   

Petrova 
Pavlina 

070-800-
117 

 

 

 

 

 



 157 

3.2. UPATSTVO ZA RABOTA NA PORTIRSKO- ^UVARSKATA SLU@BA ILI DE@URNO 
LICE VO SLU^AJ DA DOBIE INFORMACIJA ZA NASTANAT {UMSKI PO@AR 

 

A- Za vreme na rabota 
 

 Izvestuvaweto go prima tehni~kiot sekretar (sekretarka) i go 
izvestuva tehni~kiot rakovoditel,  {efot na za[tita,  referentot i 
odgovorniot na mobilnata grupa za gasnewe na {umskiot po`ar: 

 Gi izvestuva: 

- OVR VELES  telefon 192 
- TPPE  VELES  telefon 217-226 
- Direkcija za zaшtиta i spasuvawe VELES tel. 232-508 локал 626 
- Центар за управување со кризи Велес  195 
B- Posle rabotno vreme,  vo nerabotni denovi i praznici 

 Izvestuvaweto go prima de`urniot ~uvar- portir vo SKLADOT ZA 
OGREVNO DRVO VELES  go izvestuva odgovornoto lice na mobilnata grupa 
koja e po raspored na de`urstvoto go izvestuva negoviot zamenik,  
Direktor,  Tehni~ki rakovodel,  {efot po zaшtita i referentot po 
zaшtita. 

гi izvestuva: 

 - OVR Veles  telefon 192 

 - Територјална пrotivpo`arnata edinica Велес , 193 

 - Центар за управување на кризи 195 
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3.3. PREGLED NA ODGOVORNI VRABOTENI VO PODRU@NICATA KOI SE VO SOSTAV 
NA EDINICITE ZA GASNEWE NA {UMSKI PO@ARI 

  

 Ime i prezime Funkcija Dol`nost Telefon Zabel{ka 

 

1. 

 

Petrovski Goce 

 

Rakovoditel 
Direktor 

 

Koordinator 

 

072-314-
394 

 

 

2. 

 

 

Zamenik  
Direktor 

 

Organizator   

 

 

 

 

3. 

Anastasov Dime [ef po 
iskoristuva

we 

Organizira  

Izvr[uva 

 

070-327-
068 

 

 

4. 

 

Panovski 
Stpjan~e 

 

[ef na {SE 

Organizira 

Izvr[uva 

 

070-805-
930 

 

 

5. 

 

PopovaQubinka 

[ef na{SE 

 

Organizira  

Izvr[uva 

072-314-
397 

 

 

6. 

 

Pavlova Suzana 

 

[ef na {SE 

Organizira 

Izvr[uva 

072-314-
364 

 

 

7. 

 

De`uren [ofer  

Po planot  

Izvr[uva 

233-201  

 

8. 

 

Mobilna grupa 

Po planot  

izvruva 

233-201  

 

9 

 

Magacinerot 

Po planot 

 

Organizira  

Izvr[uva 

233-201  
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3.4. PREGLED NA PODRU@NICI NA JP „MAKEDONSKI {UMI KOI SE VO REGIONOT 

 

1. Gevgelija,  Valandovo,  Strumica,  Radovi[ ; 

2. Kumanovo,  Sveti Nikole,  Kratovo i Kriva Palanka ; 

3. Berovo, Del~evo,  Ko~ani,  Vinica,  {tip ; 

4. Skopje,  Tetovo ;  

5. Ki~evo,  Makedonski Brod,  Gostivar ; 

6. Ohrid,  Resen,  Struga,  Debar ; 

7. Bitola,  Prilep,  Kru[evo,  Demir Hisar ; 

8. Veles,  Negotino,  Demir Kapija,  Kavadarci. 

 

 

 

 

Sodr`ina na merkata 

Koj e 
zadol`- 

en za 
nejzino 

izvr{uvawe 

So kogo 

sorabo 
tuva 

Rok za 

Izvr[u
vawe 

Koj go 
kontrolira 

Izvr[uvawet
o 

Vo koja 
feza na   

 reali.   

predvid. 

merka 

 

 

1 

Utvrduvawe na dnevna 
opasnost 

 od izbivawe na {umski 
po`ar so    

voveduvawe sistem za 
predviduva 

we na verojatnosta 
zapaluvawe na 

 gorliviva materija 

Sorabotnik  

od 
Direkcija 

za za[tita,  

spasuvawe i 

MZ{V 

 

[ef po  

Za[tita 
i 

ekologij
a 

 

 

postojan
o 

 

-
[um.inspektor 

-
Po`.inspektor 

-Rakovoditel 
na 

P{S 

 

2 Postavuvawe na znaci za 
zabrana  

     

i predupreduvawe na 
opasnost od 

izbivawe na {umski po`ari 

ref po 
iskoristuva

we 

[ef na 
{SE 

01.06 -[um.inspektor  
-Po`.inspektor 

 

 

3 

Organizirawe nabluduva~ka 
i 

izvestitelna slu`ba 

ref po 

iskoristuva
we 

[ef na  

{SE 

01.06 

-01.10 

 

Rakovoditel   

[um.inspektor 

Po`.inspektor 
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4 

de`urstvo na mobilna grupa 
za 

gasnewe na {umski po`ari 
organizirawe na postojano 

 

ref po  

iskoristuva
we 

 

[ef na  

{SE 

 

postojan
o 

Direktor 

[um.inspektor 

Po`.inspektor 

 

 

 

5 

Vo uslovi na {umski po`ari 
vo pogolemi razmeri se 
anga`iraat 

site raspolo`ivi sili 
isredstva 

na praven subjekt koi 
vr[at stopanisuvawe so 
{umi 

 

Rakovoditel
- 

Direktor 

direkcij
a 

za 
za[tita 

i 
spasuvaw 

OVR 

TPPE 

 

Odma 

 

-
[um.inspektor 

-
Po`.inspektor 

 

 

6 

Obezbeduvaat minimalni 
tehn. 

Sredstva,  alatki i druga  

oprema potrebna za gasnewe 

 

ref po  

iskoristuva
we 

 

Tehni~ki 

Direktor 

 

postojan
o 

 

Rakovocitel 

Direktor 

 

datum 

 

 

7 

Naprirodni(postojani) 
vodotec kade ima mo`nost se 
pravat  

 zafati za obezbeduvawe 
voda 

za gasnewe na {um. po`ari    

 

 

[ef na {SE 

 

Zamenik  

Direktor  

pred  

pojava 
na 

{umski 

po`ar 

 

Zam. Direktor 

Rakovoditel  

ureden
i 

do 

01.06 

 

8 

Sepostavuvaat 
nabquduva~nic za brzo 
otkrivawe na {umski po`ar 

ref po 

iskoristuva
we 

[ef na 

{SE 

 

odma 

Zamenik 

Direktor 

 

 

9 

 

Se pravat proseki vo {uma 

 

[ef na {SE 

Zamenik 

Direkt 

 

tekovno 

Rakovoditel 

Direktor 

 

 

 

1
0 

Se pravat i odr`uvaat 
bezbednos ni pojasi 
vo{umski kulturi niz  

koi minuvaat  javni soobr. 
dalnov  

pokraj zemjodelski 
kompleksi 

 

[ef na {SE 

 

Zamenik 

Direktor 

 

odma 

 

Rakovoditel 

Direktor 

{um.inspektor 

 

 

 

1
1 

Pri podignuvawe na novi 
kulturi 

od iglolisni vidovi na 
drvja se  pravat pojasi od 
lisjarski vidovi 

[ef na {SE Zamenik 

Direktor 

prolet 

esen 

Rekovoditel 

Direktor 

[um. 
inspektor 

 

 Ime na podru`nica 

 

Adresa 

Telefon  Ime i prezime Telefon Vkupen broj 
na  

pripadnici 
vo 

regionalnata
ed 

za gasnewe 
po`a 

Rakovoditel 

zamenik 

 

central
a 

faks rabot
a 

Mobil 

 JP„Makedonski {umi 

„VELES 

233566 233566 PANOVSKISTOLE  070-
805-930 

5 

1 

 

2 

JP „Makedonski {umi 412-140      

            
KAVADARCI 

  Стојан Иванов    

 

3 

JP „Makedonski {umi 

DEMIRKAPIJA 

 

366-236 

 Чапов Слободан  070-
216856 

 

 

 

3.5. PREGLED NA MERKI ШTO SE PREVZEMAAT ZA ZAШTITA NA 

ШУМИТЕ ОД ПОЖАРИ 
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1
2 

Se zalaknuva kontrolata na  

dvi`eweto na lu\e vo 
{umita 

vo periodot na zgolemena  

opasnost od pojava na 
{umski  

po`ari 

 

ref na  

iskoristuva
we 

 

 

[ef na  

{SE 

 

 

spored 

potreba 

 

Rakovoditel 

Direktor 

[um.inspektor 

 

 

 

 

      

 

 

1
2 

Se zalaknuva kontrolata na  

dvi`eweto na lu\e vo 
{umita 

vo periodot na zgolemena  

opasnost od pojava na 
{umski  

po`ari 

 

ref na  

iskoristuva
we 

 

 

[ef na  

{SE 

 

 

spored 

potreba 

 

Rakovoditel 

Direktor 

[um.inspektor 
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Прилог-10 

У П А Т С Т В О 

за гаснење на пожари 

 

 

КЛАСА - А: Во оваа класа спаѓаат пожарите на тврди горива, кои горат со 

пламен и жар (со исклучок на металите) како:дрво, текстил,  јаглен, 
растителни материи, пластика, слама, хартија и слично. 

Најдобро се гасат со вода. 

Успешно се гасат со пена, а мали површински пожари можат да се 
гасат и со ЦО2 и прав, под услов по гасењето да се отстрани жарта 

 

КЛАСА - Б: Во оваа класа спаѓаат пожари на запалливи течности како: 

бензин, бензол, уље, масти, лекови, асфалт, смола, восок, етер,  

алкохол и други.  

Најдобро се гасат со пена и прав. 

За помали пожари во затворени простории може успешно да се 
употреби и ЦО2. 

Воата може да се употреби за ладење на садовите. 

 

КЛАСА - Ц: Во оваа класа спаѓаат пожари на гасовити материи како: 

метан бутан, пропан бутан, пропан метан, водород, ацетилен, гас за 
домакинството и други.  

Најдобро се гасат со прав. 

За помали пожари во затворени простории може успешно да се 
употреби и ЦО2. 

Воата може да се употреби за ладење на садовите. 
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Не смее да се гаси со пена. 

 

 

КЛАСА - Д: Во оваа класа спаѓаат пожари на лесни метали кои горат со  

јак жар како: алуминиум, магнезиум и нивните легури, титан 
електрон, како и алкалните метали натриум и калиум. 

Најдобро се гасат со специјален прав, сува земја и песок и камена 
сол. 

Не смее да се гаси со други средства, посебно оние кои содржат 
вода. 

 

 

КЛАСА - Е: Во оваа класа спаѓаат пожарите од сите други класи кога се  

наоѓаат во близина на електрични инсталации, односно пожари на 
инсталаии (кабли,  склопки,  мотори,  генератори,  трансформатори 
и сл.).  

Најдобро се гасат со ЦО2 и прав. 

Не смее да се гаси со вода и пена.Опасно по живот. 

 

 

 

ГАСНЕЊЕ НА СПЕИФИЧНИ ПОЖАРИ 

 

1.ЈАГЛЕНОВА ПРАШИНА И ЧАД 

 Гасењето на овие пожари е доста тешко и опасно. 

 Начелно гасењето не смее да се врши со јак млаз на вода, ЦО2 или  

прав, оти постои опасност од експлозија на прашината. 

Водата или уште подобро „мокра“ (продорна) вода, мора да биде фино 
распрашена (водена магла) и тоа е најдобар начин за гасење. 

 

2.БЕЛ ФОСФОР 

 Белиот фосфор се пали во допир со кислородот од воздухот, поради  

што е многу тешко за гасење.Самиот пламен на фосфорот може да се 
елиминира совода или пена, амо штом средството за гасење се отстрани 
или испари, фосфорот повторно се пали.Бидејки фосфорот е отровен и 
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при допир со кожата ствара тешко излечиви рани, треба по гасењето 
веднаш да се отстрани. 

 Најдобро се гаси со зтрупување со земја 

 

3.ГУМА 

 Гасење на гума може да се врши со голема количина на вода. 

 Успешно се гаси и кога со ладењето ќе се преќине растворувањето- 

топењето на гумата. 

Гасење на гумата може да се врши и со прав, ама ако топењето е  

многу јако, гасењето требе да се повтори неколку пати. 

Автомобилските гуми се гасат добро со „мокра“ вода. 

 

4.ТЕКСТИЛ 

 Најдобро се гаси со вода и прав. 

 Ако текстилот е спакуван во бали и ако јадрото е извор на палење, во  

длабочина на балата треба да се употребува „мокра“ вода. 

Кај преработката, односно производството на текстилот (влечење,  

предење, плетење и ткаење), не е препорачливо да се користи вода,  
бидејки ќе се оштетат машините.Во такви случаи, подоброе а се користи 
прав и ЦО2 кои не ги оштетуваат машините, а текстилот само се истресува 
(протресува), со што паѓа правот. 

 

5.НАПАЛМ 

 

 Успешно се гаси со хемиска и воздушнапена., сува земја и песок. 

 

6.ТЕРМИТИ 

 

 Мали бомби, најуспешно се гасат со земја. 



  

Кон мотелот 
„МОНТЕНЕГРО” 

Кон 
Н. Превалец 

 

ЛЕГЕНДА 
 
 
 

Правци на движење на 
населението кон 
собирните места 

 
 
 

Собирно место 

 

К  А  Р  Т  А               
на град   В Е Л Е С   собирни 

места на населението при 
нивната евакуација 



 

В Е Л Е С 

Башино Село 
Кон  селата 
Кумарино. 
Мамучево и 
Иванковци 

Кон 

  

с. Раштани 

с. Сливник 

с. Клуковец 

с. Г. Оризари 

с.  Отиштино 

Кон село 
'Рлевци 

c. Бузалково 

с. Д. Оризари 

Населба 
Превалец 

Кон Виничани   

Кон Н. Чашка,  
Извор,  
Богомила,  Д. 
Врановци и 

Горно 

Каraслари 

 

Кон  с. С'лп 

КАРТА 

на дел од Општина Велес со 
   

Кон  селата: 
Отовица,  
Рудник,   

Сојаклари,  
Крушје и 

Џидимирци 

Кланица 
„АГРИЈА” 

Кон 

Мотел 
„МОНТЕНЕГРО” 

с. Бањица 

Л Е Г Е Н Д А 
 
 
 

Прифатни места на 
евакуираното население 

 
 
 

Правци на движење на 
евакуираното население 

 
 
 

Собирни места за 
населението кое ќе биде 
евакуирано 
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III.8 П  Л  А  Н 

за заштита од неексплодирани убојни средства 

 

Извод од процената : 

На терироријата на општина Велес реално се очекува да има присуство на 
неколку типа на неексплодирани убојни средства (НУС) и тоа: 

• Со непозната конструкција;  
• Со позната конструкција, а за која сигурно се знае дека запалката е со 

механизам со времено дејство; 
• Познати експлозивни средства кај кои што затаила запалката.  

 
Втората категорија ја среќаваме при услови на воени дејствија, додека првата и 

третата категорија преставуваат скриена опасност во секое време и се јавуваат како 
заостанати од воените дејствија. НУС не го губат дејството на експлозивност и после 
многу време поминато во земја или во некој објект, па затоа при нивно пронаоѓање 
мора да се пристапува доста претпазливо и да се преземат одредени мерки за 
безбедно деактивирање или уништување.  

Од воените дејства од Балканските војни, првата и втората светска воја на 
територијата на општината Велес, сè уште се пронаоѓаат заостанати НУС и тоа 
првенствено на следните локации: 

• Околината на железничка станица по цела должина и ширина од 100-200 
метри лево и десно од неа. Досега пронајдените НУС на оваа локација се 
пред сè од авиобомбардирање, а не се исклучени и заостанати артилериски 
гранати; 

• Непосредната околина на железничката пруга Велес-Битола,по должина од 
територијалната противпожарна единица од 150-200 метри и ширина 80-150 
метри лево и десно и од преминот кај фабриката „Киро Ќучук“ до пред 
тунелот и во широчина од 10-30 метри. Досега пронајдените НУС на оваа 
локација се артилериски гранати, од превртени вагони; 

• Непосредната околина на железничката пруга Велес-Кочани по должина од 
150-300 метри и ширина од 10-30 метри, во месноста Дурутовец од 
првртени вагони кои транспортирале експлозив со артилериски гранати и 
друга муниција и понатаму во околината на железничката станица Отовица 
по целата должина и појас широк од 30-50 метри со застапени артилериски 
гранати. 

 

Со помала веројатност има присутни НУС и во страиот дел на градот, кои се 
пронаоѓаат при уривање на стари куќи и копање на темели врз истите, при заорување 
на ниви, во близина на магистрални и регионални патни и железнички правци и др. 
Овие НУС се претежно од Авиобомбардирање и се како изолирани поединечни 
случаи. 

Останатите типови на НУС се како последица на диверзантско терористички 
дејства во последните децении, но на територијата на општината не се евидентирани 
во архивата на ДЗС. Сепак постои можност тие да се употребат во стратешките 
објекти во општината (зградата на општината, основниот суд, училиштата, болницата, 
пречистителната станица за вода, резервоарите за вода и др.). 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД  НУС 

 

Со организацијата на заштитата и спасувањето од НУС ќе се опфатат мерките 
од превентивен карактер (превентивно дејствување) и оперативен карактер 
(оперативно дејствување). 

А).Превентивно дејствување 

Имајќи ја предвид големата убиствена моќ на неексплодираните убојни 
средства,а заради заштита на граѓаните, Општината Велес треба да ги преземе и 
спроведува следните превентивни активности: 

• Означување-вградување на реоните во кои се евидентирани 
потенцијални НУС во генералниот и деталните урбанистички планови; 

• При издавање на одобренијата за градба во означените реони да се 
обврзуваат инвеститорите, пред почетокот на градежните работи да 
ангажираат стручни екипи кои ќе извршат пребарување на локацијата на 
која ќе градат и отстранување на евентуално пронајдените НУС; 

• Пребарување на градежнта парцела (локација) за присуство на НУС, 
пред почетокот на градежните работи; 

• Да ја испита можноста за определување и уредување на место за 
уништување на НУС на поранешната локација во непосредна близина на 
с.Куридере; 

• Внесување на местото(полигонот) за уништување на НУС во ГУП и ДУП; 
• Уредување на местото (полигонот) за уништување на НУС; 
• Да ги поедностават и утврдат постапките за меѓусебното информирање 

со надлежните државни органи (МВР, ЦУК и ДЗС) во случај на 
пронаоѓање на НУС, посебно надвор од работното време и да го 
договорат начинот на обезбедување на локацијата и пронајдените НУС, 
сè до доаѓањето на пиротехничарите од дирекцијата за заштита и 
спасување или тимовите за антитероризам на МВР;    

• Заедно со дирекцијата за заштита и спасување да ја утврдат можноста и 
потребата за изградба на бункер за чување на пранајдените НУС сè  до 
нивното уништување; 

• Со ЈЗУ-Здравен дом Велес, да го утврди начинот на давање на 
медицинска заштита  во случај на пронаоѓање на поголеми количини на 
НУС или на повредени лица;  

• Преку соодветни предавања во општинските основни и средни училишта 
да се запознат учениците со опасностите од НУС и со постапките кои 
треба да се спроведуваат во случај на нивно пронаоѓање; 

• Преку средствата за информирање, посебно електронските медиуми да 
се запознаат граѓаните за опасностите од НУС и за постапките кои треба 
да се спроведуваат во случај на нивно пронаоѓање;  

• Повремено да поделуваат флаери (посебно на младата популација) со 
содржини за опасностите од НУС и постапките во случај на нивно 
пронаоѓање. 

 

Б). Оперативно дејствување 

Со опеаративното дејствување се опфатени постапките и обврските на сите 
учесници во заштитата и спасувањето од неексплодирани убојни средства (НУС). 
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    1.Известување 

 Известување за пронајдени неексплодирани убојни средства до надлежните 
државни органи вршат граѓаните и правните лица кои ги пронашле. 

  

1.а) Постапка на граѓаните  

 

Во случај кога граѓаните ќе пронајдат НУС треба да ги превземат следниве мерки :  

 Ја известуваат најблиската полициска станица на телефон 192 или 
дежурниот во ЦУК на телефон 195 - доколку не можат телефонски ги 
известуваат лично; 

 Го обележуваат местото на пронајденото НУС, со посебно видливи 
знаци;  

 По можност орзанизираат и поставуваат физичко обезбедување до 
доаѓање на полицијата или пиротехничарот . 

 
 1.б) Постапка на правните лица 

 

Во случај кога правните лица на својот имот или на имотот на кој ја извршуваат 
дејноста пронајдат НУС треба да ги превземат следниве мерки :  

 Ја известуваат најблиската полициска станица на телефон 192 или 
дежурниот во ЦУК на телефон 195 - доколку не можат телефонски ги 
известуваат лично; 

 Го обележуваат местото на пронајденото НУС, со посебно видливи 
знаци;  

 Орзанизираат и поставуваат физичко обезбедување сè до доаѓање на 
полицијата или пиротехничарот . 

 
2.Организација на отстранувањето и уништување на НУС 
 
Дезактивирањето, отстранувањето и уништувањето на НУС го вршат стручни 

лица-екипи на надлежните државни органи. 
 

2.а) Отстранување и уништување на НУС 

 

Отстранувањето,транспортот и уништувањето на НУС го вршат пиротехничари 
на дирекцијата за заштита и спасување според нивни стандардни оперативни 
постапки.  

По сопствена проценка на пиротехничарот (основана на видот и бројот на 
НУС,опасноста од нивно брзо активирање и локацијата на која се пронајдени), како 
неизбежна и последна мерка, уништувањето на НУС може да се изврши на лице 
место. 

Транспортот на неексплодираните убојни средства од местото на пронаоѓање 
(евидентираните потенцијални реони) до местото на складирање или уништување ќе 
се одвива по следните улици: 
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-реон железничка станица-улица Алексо Демниевски→улица Вардарска→ 
автопат Велес-Гевгелија; 

-реон територијална противпожарна единица единица-отпад - улица АСНОМ→ 
улица Вардарска→автопат Велес-Гевгелија; 

-реон Киро Ќучук - улица Луј Пастер→улица Индустриска→улица 
АСНОМ→улица Вардарска→автопат Велес-Гевгелија; 

-реон Дурутовец-пат за с.Чолшево→пат А1102→Димитар Влахов→автопат 
Велес-Гевѓелија;и 

-реон железничка станица Отовица – пат А1102→лево од улица Вардарска на 
автопат Велес Гевгелија. 

Доколку се побара евакуација на граѓани кои се загрозени од НУС или од 
самото уништување, евакуацијата ќе се спроведе според планот за евакуација на 
општината или на правното лице. 

Медицинското обезбедување во овој случај ќе го вршат екипи на итната 
медицинска помош-брза помош  ЈЗУ Здравен дом Велес.  

Противпожарно обезбедување ќе врши територијалната противпожарна 
единица  на Општина Велес. 

 

2.б) Дезактивирање,отстранување и уништување на  

  експлозивни средства за терористички цели 

 

Дезактивирање, отстранување и уништување на експлозивни средства за 
терористички цели, ќе го вршат екипи од секторот за антитероризам на МВР според 
свои стандардни оперативни постапки.  

3.   Учесници 

Во заштитата и спасувањето од НУС покрај одделението за заштита и 
спасување од НУС ќе учествуваат и :  

 Граѓани и правни лица; 
 Полициска станица Велес;  
 Пиротехничари и други единици на дирекцијата за заштита и спасување; 
 Екипи од секторот за антитероризам на МВР; 
 Просторни сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
 Екипи за прва медицинска помош на ЈЗУ Здравен дом Велес; 
 Регионалниот центар за управување со кризи; 
 Територијалната професионална противпожарна единица. 

 

Учесниците меѓусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 

 Прилог на планот : на карта на општината и на карта на градот 

-преглед на евидентираните реони на кои се застапени НУС  

-патиштата на движење-транспорт на НУС  
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П р е г л е д  

на превентивни активности за заштита и спасување од НУС 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 н
ее

кс
пл

од
ир

ан
и 

уб
ој

ни
 с

ре
дс

тв
а 

(Н
УС

) 

Означување-вградување на реоните во кои се 
евидентирани потенцијални НУС во генералниот и 
деталните урбанистички планови. 

Одделение за 
урбанизам 

 31.12. 

2015 

При издавање на одобренијата за градба во 
означените реони, да се обврзуваат инвестито-
рите, пред почетокот на градежните работи да 
ангажираат стручни екипи кои ќе извршат 
пребарување на локацијата на која ќе градат и да 
ги отстранат евентуално пронајдените НУС. 

Одделение за 
урбанизам 

 

П
ос

то
ја

но
 

Пребарување на градежнта парцела (локација) за 
присуство на НУС, пред почетокот на градежните 
работи. 

 -инвеститори; 

-пиротехничари 

ДЗС. 

Посто-
јано 

Да ја испитаат можноста за определување и 
уредување на место за уништување на НУС,на 
поранешната локација во непосредна близина на 
с.Куридере,во соработка со ПОЗС-ДЗС. 

-Сектор за 
правни работи; 

-одделение за 
урбанизам. 

ПОЗС-ДЗС 
31.12. 

2015 

Внесување на местото(полигонот) за уништување 
на НУС во ГУП и ДУП. 

Одделение за 
урбанизам 

 31.01. 

2016 

Уредување на местото (полигонот) за уништување 
на НУС. 

Градоначалник ДЗС 31.12. 

2018 

Да ги поедностават и утврдат постапките за меѓу-
себното информирање со надлежните државни 
органи (МВР,ЦУК и ДЗС) во случај на пронаоѓање 
на НУС,посебно вон работното време и да го 
договорат начинот на обезбедување на локацијата 
и пронајдените НУС,се до доаѓањето на 
пиротехничарите од дирекцијата за заштита и 
спасување или тимовите за антитероризам на МВР. 

Сектор за 
правни работи 

-МВР-СВР; 

-ДЗС-ПОЗС; 

-ЦУК-РЦУК. 
31.12. 

2015 

Заедно со дирекцијата за заштита и спасување да 
ја утврдат можноста и потребата за изградба на 
бункер за чување на пранајдените НУС се до 
нивното уништување. 

Сектор за 
правни работи 

ДЗС-ПОЗС 
31.01. 

2016 

Со ЈЗУ-здравен дом Велес,да го утврдат начинот 
на давање на медицинска заштита  во случај на 
пронаоѓање на поголеми количини на НУС или на 
повредени лица. 

Сектор за 
правни работи 

ЈЗУ-Здравен 
дом Велес 31.12. 

2015 

Преку пригодни предавања во општинските 
основни и средни училишта, да се запознат 
учениците со опасностите од НУС и со постапките 
кои треба да се спроведуваат во случај на нивно 
пронаоѓање. 

Просфетен 
инспектор 

Директори  

на општински 
училишта 

П
ос

то
ја

но
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Преку средствата за информирање,посебно 
електронските медиуми да се запознаат граѓаните 
за опасностите од НУС и за  постапките кои треба 
да се спроведуваат во случај на нивно пронаоѓање. 

Кабинет на 
градоначалник 

ДЗС-ПОЗС 
Посто-

јано 

Повремено да поделуваат флаери (посебно на 
младата популација) со содржини за опасностите 
од НУС и постапките во случај на нивно 
пронаоѓање. 

Кабинет на 
градоначалник 

ДЗС-ПОЗС 
Посто-

јано 

     

 

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување    

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

МВР-СВР-Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи 

ЦУК-РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ГУП-Генерален урбанистички план 

ДУП-Детален урбанистички план 

 

П р е г л е д 

на оперативни активности за заштита и спасување од НУС 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

П р е д   н а с т а н о т 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
од

 
не

ек
сп

ло
ди

ра
ни

  

Уб
ој

ни
 с

ре
дс

тв
а 

(Н
УС

) 

Во оваа фаза не се предвидуваат активности за 
оваа мерка за заштита и спасување.  

  

з а   в р е м е   н а   н а с т а н о т 

Известување за пронајдени НУС Одговорното лице Граѓани;и 

Правни лица 

Обезбедување на локацијата-пронајдените 
(НУС) 

Вработените Граѓаните; 

Правни лица;и 

Полицијата. 

Известување на надлежните служби и одговорни 
лица (во ДЗС или МВР) 

 Полиција;и 

РЦУК 

Повикување на пиротехничари или екипи на 
секторот за антитероризам на МВР 

 Раководител на 
ПОЗС Велес 
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Идентификација на НУС  Пиротехничари 

Извлекување-откопување на НУС  Пиротехничари и 
помошници 

Транспорт на НУС  Пиротехничари 

Обезбедување на транспортот  Сообракајна 
полиција 

Уништување на НУС 

-медицинско обезбедување 

 

-Физичко обезбедување 

-противпожарно обезбедување (по потреба) 

 -Пиротехничари; 

-Екипа на ЈЗУ 
здравен дом Велес 

-Полицијата;и 

-ТППЕ Велес 

Ускладиштување  пиротехничари 

П о с л е    н а с т а н о т 

Средување на местото каде се пронајдени НУС 
(доколку се вршело ископ и уништување на НУС 
на смото место 

Вработени во 
ЈКП Дервен,  
ако е имот на 
општината 

Сопственикот на местото 
објектот     

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување    

ПОЗС-ДЗС=Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

МВР-Министерство за внатрешни работи 

РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ТППЕ-Територијално професионална противпожарна единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Преглед 

на одговорните служби и лица  

 

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

МВР 192   

РЦУК 195   

ТППЕ Велес 193   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

Пиротехничари 
Марјан Стефановски  075-457-547 

   

МВР-СВР Велес 

Началник  Петре  Игнов 043 217 203 070 276 372 

Испектор по подготовки Димче Маневски 043 217 519 070 383 157 

општина 

Градоначалник Славчо Чадиев  071 237 538 

Преседател на советот Александар Колев   

Одговорно лице Слободан Николовски  075 368 418 

 

       Совет на општина Велес 

 

Прилози : 

- прилог-1 на карта на градот-преглед на зони на НУС и правци на движење 

 - прилог-2 на карта на општината-преглед на зони на НУС и правци на движење 

 - прилог-3 преглед на РЕ за заштита и спасување од НУС 
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Преглед на зони со НУС и правци                                                            
на транспорт во општина ВЕЛЕС 

 

ВЕЛС 
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Прилог-3 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

на републичката единица за заштита и спасување од НУС 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Јачина на 

единицата 
По 

формација Пополнето 

Материјален состав 

Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1. Велес  одделение 8 8 60% 

( задолжени 
со стара 

униформа)  

55% 

( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 

 

Ажурирал:______________________________ 
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III.9 П  Л  А  Н 

за прва медицинска помош на Општина Велес 

 

Извод од процената : 

 

Од процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи евидентно 
е дека подрачјето на Општина Велес е подложно на повеќе видови на елементарни 
непогоди и други несреќи од кои како последица се очекува да има повредени и 
загинати луѓе.      

Поголем број на повредени се очекува да има од следниве природни непогоди 
и други несреќи: 

• Земјотреси и уривање на објекти од други разурнувачки дејствија и сили 
првенствено во урбаниот дел во градот. Во зависност од степенот на 
оштетеност на станбените и други објекти се очекува да има повредени од 
30 до 180 лица;  

• Техничко-технолошки несреќи проследени со пожар, експлозија и 
контаминација, при што бројот на повредени се очекува да биде од 10 до 
100 лица; 

• Пожари во колективни станбени згради и индивидуални станбени загради 
првенствено во стариот дел на градот и некои селски населби. Бројот на 
повредни се очекува да биде од 10 до 50 лица; 

• Поплава од рушење на браната на Езерото Младост, од која во зависност 
од времето на рушењето,бројот на повредени може да достигне до 50 лица; 

• Големи несреќи во патниот и железничкиот сообраќај во кои во зависност од 
бројот на учесниците во сообракајќите, бројот на повредни би се движел од 
неколку до 20 па и повеќе лица; 

• Други природни непогоди од кои бројот на повредени може да биде од 
незначителен до 50 па и повеќе повредени. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРВАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

 

Со организацијата на првата медицинска помош на повредените од природни 
непогоди и други несреќи ќе се опфатат мерките од превентивен карактер 
(превентивно дејствување) и оперативен карактер (оперативно дејствување). 

Првата медицинска помош на повредените од природни непогоди и други 
несреќи ќе се спроведува според постојните законски прописи и овој план, а во него ќе 
учествуваат локалната самоуправа, урбаните заедници, предвидените трговски 
друштва и хуманитарните организации. 

Надлежните државни органи (дирекцијата за заштита и спасување, ЈЗУ 
медицински центар, МВР и други) ќе се вклучат во давање на прва медицинска помош 
на повредените според своите надлежности, планови и стандардни оперативни 
постапки, усогласени со активностите на општината. 
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А).Превентивно дејствување 

 

Со цел навремено да им се даде прва медицинска помош на повредените и да 
се намалат можностите за настанување на дополнителни компликации од истите, 
Општина Велес ќе ги преземе и спроведува следните превентивни активности: 

• Ќе ја оспособи специјализираната единица за прва медицинска помош 
за извршување на нејзините задачи во давањето на прва медицинска 
помош, а особено: 
-целосна пополнетост со луѓе според персоналниот состав; 

-целосна пополнетост со материјални средства, според материјалниот 
состав;  

-обучување на припадниците на единицата за извршување на нивните 
задачи во давање на прва медицинска помош на повредените од 
природни непогоди и други несреќи. 

• Најмалку еднаш годишно ќе ги проверува и разменува податоците со 
останатите учесници и ќе координира заеднички активности; 

• Ќе поттикнува и поддржува натпреварувачки и вежбовни активности за 
прва медицинска помош на останатите учесници (трговски друштва, 
невладини организации, државни органи и др.;) 

• Редовно ќе ги ажурира податоците за капацитетите и можности на 
приватните и јавните здравствени установи; 

• Ќе спроведува активности за едукација на населението за давање на 
самопомош преку разни предавања и обуки и преку тематски 
презентации и едукативни емисии во пишаните и електронските 
медиуми; 

• Ќе поддржува (вклучително и финансиски) здруженија на граѓани чија 
дејност е давање на прва медицинска помош и имаат екипи за прва 
медицинска помош; 

• Редовен тренинг и потсетување на членовите на единиците и екипите 
кои учествуваат во давањето на прва медицинска помош.  

 

Б). Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување се опфатени активностите во давањето на прва 
медицинска помош на повредените од природни непогоди и други несреќи  и тоа пред 
случување на непогодата за време на непогодата и по завршување на непогодата. 

 

Б.1. Активности пред случување на настанот 

 

Во случај кога загрозувањето и потенцијалните опасности се од предвидлив 
карактер и временски очекувани (поплави, свлечиште, снежни намети, пожари на 
отворен простор и др.), во временскиот интервал од дознавањето за можноста за 
случување на непогодата па сè до случување на непогодата ќе се спроведат следните 
активности: 
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• Се активира-мобилизира општинскиот штаб за заштита и спасување; 
• Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот која го загрозува 

населението во општината преку претседателите на урбаните заедници, 
медиумите или на друг начин ќе се известат сите граѓани во загрозените 
зони и ќе им се укаже да ја следат состојбата и да се подготвуваат за 
учество во заштитата и спасувањето;  

• Се врши проверка на подготвеноста на специјализираната единица за 
прва медицинска помош на општината и по оценка на општинскиот штаб 
за заштита и спасување се врши нејзина мобилизација. По извршената 
мобилизација се врши подготовка на материјално-техничките средства и 
возилата со кои припадниците на единицата ќе даваат прва медицинска 
помош;  

• Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во давањето на прва 
медицинска помош на повредените и тоа: 
-подготвеноста не екипите за извршување на утврдените задачи; 

-подготвеност на персоналните и материјалните ресурси во приватните 
и јавните здравствени установи за извршување на планираните задачи;  

-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат храна за настраданото и 
загрозеното население; 

-подготовка на материјално-техничките средства и возилата со кои  

 екипите на учесниците ќе даваат прва медицинска помош; 

• Се расчистуваат-уредуваат собирните места за повредените-заболените 
и местата каде ќе се врши елементарна тријажа; 

• Се разменуваат податоци за подготвеноста на државните органи кои 
учествуваат во давањето на прва медицинска помош на повредените и 
тоа : 
-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и подготвеноста на системот за 
алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита и спасување и 
републичките сили за заштита и спасување за учество во давањето на 
прва медицинска помош на повредените; 

-ЈЗУ-Здравен Дом Велес - за подготвеноста за учество во давањето на 
прва медицинска помош на повредените; 

-МВР-СВР - за подготвеноста за обезбедување на транспортот на  
обезбедување на собирните места на поврдените.  

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во давањето на прва 
медицинска помош на повредените.          

 

Б.2. Активности за времетраење на непогодата-организација на 

       давањето на прва медицинска помош на повредените 

 

Првата медицинска помош во Општина Велес ќе се спроведува преку службите 
на градоначалникот, општинскиот штаб за заштита и спасување и единицата за прва 
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медицинска помош заедно со другите субјекти ( јавни претпријатија и правните лица 
според однапред планираните и договорените обврски и надлежните државни органи 
според своите надлежности и планирани активности, согласно своите стандардни 
оперативни постапки). 

Активностите за давање на прва медицинска помош на повредените ќе се 
спроведуваат според следните последователни содржини: 

 Пронаоѓање на повредените и заболените од урнатини или од други места;  
 Давање на организирана и неодложна ПМП;  
 Собирање на повредените и заболените на собирните места; 
 Тријажа на повредените и заболените;  
 Транспорт на повредените и заболените од собирните места до санитетско 

прифатните центри. 
 

Б.2.1. Подготовки за старт на оперативните активности 

 

а) Активирање-мобилизација   

 

По добиеното известување за престојни опасности за загрозување од природна 
непогода или друга несреќа или за веќе настаната природна непогода и друга несреќа 
и размената на мислења со одговорните лица во надлежните државни органи, 
градоначалникот на Општина Велес го активира одговорното лице за заштита и 
спасување во општината и општинскиот штаб за заштита и спасување. 

Се анализираат добиените информации, а по сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат. После тоа, доколку состојбата побарува се активираат сите учесници во 
давањето на прва медицинска помош и им се наложува да почнат со спроведување на 
активностите кои им се определени со овој план. 

 

б) И з в е с т у в а њ е 

 

Известувањето на граѓаните (повредените) на кои треба да им се дава прва 
медицинска помош ќе се врши преку претседателите на урбаните заедници и 
регионалниот центар за управување со кризи, а во итни случаи и преку средствата за 
јавно информирање. 

Со известувањето се потсетуваат и упатуваат граѓаните на локациите на 
собирните места за повредени и на пунктовите за тријажа, а доколку е можно и на 
постапките за давање на самопомош и взаемна помош до доаѓањето на 
интервентните екипи. 

Известување на субјектите кои учествуваат во давањето на прва медицинска 
помош ќе се врши телефонски. 
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в) Постапка на граѓаните  

 

По добиеното известување за потенцијалната опасност од природна непогода и 
друга несреќа, загрозените граѓани ја следат состојбата во својот дом и непосредната 
околина и се подготвуваат за самопомош и давање на взаемна помош (ги вадат на 
пристапно место средствата за прва медицинска помош со кои располагаат-завои, 
средства за имобилизација и други прирачни средства) и доколку добијат задача од 
претседателот на урбаната заедница се упатуваат на местото определено за 
извршување на задачата. 

Доколку е непогодата настаната и во неговиот дом или во соседството има 
повредени си даваат самопомош или взаемна помош. 

Ако има потешко повредени го  известуваат претседателот на урбаната 
заедница или преку РЦУК (повикувачки број 195) го известуваат општинскиот штаб за 
заштита и спасување. Доколку е возможно ги носат повредените до собирното место 
за повредени, а ако не е можно се грижат за повредените сè до доаѓањето на 
интервентните екипи.  

 

г) Постапка на правните лица 

 

Правните лица кои со овој план се предвидени да  учествуваат во давањето на 
првата медицинска помош, отпочнуваат со извршувањето на обврските кои им се 
дадени. 

Останатите правни лица кои се во зоната на потенцијалната опасност или во 
кои е веќе настаната природна непогода и друга несреќа отпочнуваат со давање на 
прва медицинска помош на повредените во нивните објекти. 

 

д) Планирање на активности за давање на прва медицинска помош 

 

            Планирањето, раководењето и координирањето на активностите за прва 
медицинска помош на повредените-заболените од настаната непогода ќе го врши 
командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување според следниот 
последователен ред :  

г-1. Преку  РЦУК  Велес бара целосни или дополнителни податоци и информации за 
последиците, преземените мерки и ангажираните сили и средства ;  

г-2. По потреба свикува состанок на ОШЗС на кој ја проценува настанатата состојба на 
база на добиените информации од теренот и утврдува план за дејствување во кој 
покрај другото ги опфаќа следните елементи:  

                - определува раководител на терен кој ќе раководи со вкупните акции за прва 
медицинска помош на повредените-заболените,во принцип помошникот за оваа мерка;  

                - ги определува учесниците, основните правци и реони на кои приоритетно ќе 
се ангажираат учесниците;  



6 
 

                - го определува местото од каде раководителот на терен ќе раководи со 
активностите и акциите и го утврдува начинот на одржување на врските; 

               - го утврдува правецот на движење на учесниците со расположливите 
превозни средства и ги упатува на предвидените реони;  

               - утврдува екипи за логистичко обезбедување;  

               - според укажаната потреба упатува дополнителни сили на целиот простор 
или по одделни реони ;  

               -  го утврдува времето на доставување на извештаи и времето на повторна 
проценка на состојбата, кое вообичаено треба да е во вечерните часови;   

               -  ако во текот на акциите се оцени дека е потребно ангажирање од дополни-
телни сили и средства или ангажирање на воздухоплови преку градоначалникот на 
општината бара од дирекцијата за заштита и спасување ангажирање на републичките 
сили за заштита и спасување;  

               - доколку ангажираните сили и средства останат да дејствуваат и преку ноќта, 
го определува местото за нивно сместување ;  

               - го утвдува начинот на враќање на учесниците и прибирање на ангажираната 
опрема и техничките средства . 

г-3 По утврдувањето на планот за дејствување,на планираните учесници им се 
доставуваат изводи, односно се известуваат за обврските кои им се определени во 
давањето на прва медицинска помош. 

 

 ѓ)  Упатување на единицата и екипите за давање на  

      прва медицинска помош во реонот на непогодата 

 

По завршената мобилизација, специјализираната единица за прва медицинска 
помош се упатува во загрозениот-настраданиот реон и тоа во почетниот реон за 
дејствување. 

На основа на првичните процени за настрадани-повредни лица, општинскиот 
штаб за заштита и спасување го определува почетниот реон за дејство на единицата и 
ги упатува и останатите екипи на учесниците (ЈЗУ Здравен Дом Велес, Црвениот Крст 
и приватни здравствени установи и др.) на почетните реони за дејство, кои ќе им ги 
определи. 

По оценка на штабот, градоначалникот на општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување и на Дирекцијата за заштита и спасување. 

Во природни непогоди и други несреќи (сообракајни несреќи, пожари, техничко- 
технолошки несреќи и др.) со брзи ефектуирани последици и со мал број на повредени 
(не поголем од 15 до 20 лица), а карактерот на повредите бара брза интервенција се 
ангажираат екипи на ЈЗУ Здравен дом Велес, ЈЗУ Болница Велес и приватните 
здравствени установи. 
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Б.2.2. Пронаоѓање на повредените-заболените 

 

Во зависност од видот на настаната непогодата или друга несреќа и видот и 
обемот на последиците во пронаоѓањето на повредените-заболените ќе учествуваат: 

• Граѓаните во станбените објекти во настраданото подрачје и 
вработените во објектите во кои работат; 

• Единицата за прва медицинска помош на општината и на дирекцијата за 
заштита и спасување; 

• Единиците за извидување на терен, прва медицинска помош, спасување 
од урнатини  и  за РХБ заштита на дирекцијата за заштита и спасување; 

• Екипи на Црвениот Крст. 
 

 Б.2.3. Давање на прва медицинска помош 

 

 Давањето на прва медицинска помош ќе се врши на местото на повредува-
њето, попатно до собирното место, во собирното и тријажното место и за време на 
транспортот до здравствените установи. 

 Во давањето на прва медицинска помош ќе учествуваат: 

• На местото на повредувањето и попатно до местото на собирање:  
 

- населението во урбаните заедници во градот и месните заедници 
во општината. Оваа активност ќе се спроведува со средствата за 
прва медицинска помош со кои располагаат граѓаните (претежно 
прирачни); 

- вработените во објектите во кои работат; 
- екипата на Црвениот Крст; 
- единицата за прва медицинска помош на општината; 
- екипите на ЈЗУ Здравен дом; 
- екипи на приватните здравствени установи; 
- единиците за прва медицинска помош, спасување од урнатини и 

РХБ заштита на дирекцијата за заштита и спасување.  
 

• Во собирното и тријажното место: 
 

- единицата за прва медицинска помош на општината; 
- екипата на Црвениот Крст; 
- екипите на ЈЗУ Здравен дом; 
- екипи на приватните здравсетвени установи;и 
- единицата за прва медицинска помош на дирекцијата за заштита 

и спасување. 
 

• За време на транспортот до здравствените установи: 
 

- екипата на Црвен Крст; 
- екипите на ЈЗУ Здравен дом; 
- екипи на приватните здравсетвени установи; 
- единицата за прва медицинска помош на дирекцијата за заштита 

и спасување. 
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Б.2.4. Собирање на повредените и заболените на собирните места 

 

Собирање на повредените и заболените на собирните и тријажните места ќе  

вршат:  

- населението во урбаните заедници во градот и месните заедници 
во општината; 

- вработените во објектите во кои работат; 
- екипата на Црвениот Крст; 
- единицата за прва медицинска помош на општината;  
- единицата за прва медицинска помош на дирекцијата за заштита  
 

 а) Собирни места 

 Места каде ќе се собираат повредените во урбаните заедници во градот се на 
следните локации:  

• за урбаната заедница „Трајко Капчев“– дворот на детска градинка клон 
бр. VI, дворот и паркингот на црквата Света Богородица и паркингот 
пред градскиот пазар ; 

• за урбаната заедница „Богдан Каракостев“ –дворот на училиштето ЈХК 
Џинот - дисперзиран техничко-технолошки факултет Битола; 

• за урбаната заедница „Родна Ивева“ – дворот на Монте Негро; 
• за урбаната задница „Славе Петков“ - дворот на детската градинка клон 

бр. V и просторот на пресекот на улиците Љубен Весов и Кочо Рацин; 
• за урбаната заедница „Трајче Панов“ – летна бавча на хотел 

Интернационал, плоштад Којник и дворот на ЈЗУ Здравен Дом (уред) ; 
• за урбаната заедница „Димче Мирчев“ – ширината пред детска градинка 

клон бр. I, паркингот пред зградата на основниот суд и паркот пред 
ловното друштво Руен-Ликовен салон; 

• за урбаната заедница „9-ти Ноември“ - дворот на детска градинка Тодор 
Јанев клон бр. III  и паркингот пред хигиенски завод; 

• за урбаната заедница „Васа Кошулчева“ – паркингот на улица Енгелсова 
и полигонот на здружението на возачите ; 

• за урбаната зедница „Шорка“-маалското игралиште; 
• за урбаната заедница „Алексо Демниевски“ – во паркот пред ООУ „Васил 

Главинов“ и паркингот спроти влезот на касарнта „Алексо Демниевски“;  
• за урбаната заедница „Тунел“-маалското игралиште;  
• за урбаната заедница  „Керамидна“-маалското игралиште;и 
• за урбаната заедница – населба Превалец – дворот на училиштето.   

  

 Доколку состојбата во настраданото подрачје оневозможува да се користат дел 
од овие собирни места за повредените, општинскиот штаб за заштита и спасување  ќе 
определи други локации. 

 

Б.2.5. Тријажа на повредените и заболените 

Елементарна тријажа на повредените ќе се врши на собирните места за 
повредени, а ќе ја извршуваат: 
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- екипата на Црвениот Крст; 
- екипите на ЈЗУ Здравен дом; 
- екипите на приватните здравствени установи;  
- единицата за прва медицинска помош на дирекцијата за заштита 

и спасување. 
 

Б.2.6.Транспорт на повредените и заболените од собирните места до  

          санитетско прифатните центри  

 

Транспорт на повредените и заболените од собирното место до ЈЗУ Општа 
болница или други санитетско прифатни центри ќе се врши со возила на ЈЗУ Здравен 
Дом Велес. 

Во зависност од видот и бројот на повредените во оваа активност ќе се вклучат 
и :  

- екипата на Црвениот Крст; 
- приспособени возила на општината; 
- единицата за прва медицинска помош на дирекцијата за заштита 

и спасување. 
 

 а) Правци на движење  

 

 При транспортот на повредните ќе се користат најблиските пристапни патишта 
од собирните места (или местото на повредување) до ЈЗУ Општа болница Велес или 
други санитетски прифатни центри. 

 

 Б.2.7. Логистичка поддршка 

 

 Логистичката поддршка ќе се обезбедува според планот за логистичка 
поддршка на учесниците, а првенствено за следните содржини: 

 а) средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник 
за своите екипи. 

 б)  исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите екипи. 

 в) обезбедување на местата на давање на прва медицинска помош и 
транспортот на повредените ќе врши МВР-УВР. 

 

 Б.2.8. Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите во давањето на првата медицинска помош ќе раководи и 
координира општинскиот штаб за заштита и спасување.  
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 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување, 
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. 

 Командирите на единиците и екипите ќе раководат-командуваат со активности- 
те кои се извршуваат на местото на непогодата. 

 

 Б.2.9. У ч е с н и ц и  

 

 Во давањето на прва медицинска помош на повредените-заболените ќе 
учествуваат :  

 Градоначалникот на Општина Велес; 
 Просторните сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
 Претседателот и советот на урбаната заедница и претседателот на советот 

на месната заедници; 
 Трговски друштва во чии објекти се повредените; 
 ЈЗУ Здравен Дом Велес; 
 ЈЗУ Општа Болница Велес;  
 Дирекцијата за заштита и спасување-подрачното одделение за заштита и 

спасување-Велес,со републичките сили за заштита и спасување; 
 Црвен Крст Велес;  
 Приватни здравствени установи; 
 МВР-УВР-Велес; 
 ЦУК-РЦУК Велес. 
 

Учесниците мегусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 

 

 Б.3.Активности по завршувањето на згрижувањето (настанот) 

 

 По престанување на потребата за давање на прва медицинска помош на 
повредените-заболените, учесниците во оваа активност се враќаат во своите објекти-
средини. 

Потрошените материјали и средства во интервенциите се заменуваат  со нови 
според материјалниот состав. 

 

 

 Прилози :  

-прилог-1 преглед на тимот за прва медицинска помош на ООЦК Велес; 

-прилог-2 преглед на амбулантите од примарната здравствствена заштита во  

 Општина Велес; 

-прилог-3 преглед на биохемиските лаборатории во амбулантите во Велес; 
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-прилог-4 преглед на тимот за одговор при катастрофи на ООЦК Велес; 

-прилог-5 преглед на одделението за ПМП на Општина Велес; 

-прилог-6 на карта на градот, преглед на на собирните мест и правци на  

 движење; 

-прилог-7 преглед на републишката единица за ПМП на ПОЗС Велес 

-прилог-8 преглед на тимот за ПМП на ПОЗС Велес 

 

 

 

ПМП-прва медицинска помош 

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ПШЗ-подрачен штан за аштита и спасување Велес 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

Единица за ПМ-единица за прва медицинска помош 

МВР-СВР-министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

ЦУК-РЦУК-регионален центар за управување со кризи 

ЈЗУ-Јавни здравствени установи 

ПЗУ-приватни здравствени установи 
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П р е г л е д  

на превентивните активности во давањето на прва медицинска  

помош на повредените-заболените во Општина Велес 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

П
рв

а 
м

ед
иц

ин
ск

а 
по

м
ош

 

Оспособување на единица за прва 
медицинска помош за извршување на 
нејзините задачи во давањето на прва 
медицинска помош. 

Одговорното лице -ДЗС-ПОЗС; 

-Црвен Крст 
31.10. 

2015 

Пополна на единицата за прва медицинска 
помош со луѓе според персоналниот состав. 

Одговорното лице -ДЗС-ПОЗС 31.01. 
2015 

Пополна на единицата за прва медицинска 
помош со материјални средства според 
материјалниот состав. 

-Одговорното лице 

-секторот за 
финансии 

Склучен 
договор по 
тендер 

31.08. 
2015 

Обучување на припадниците на единицата 
за ПМП за извршување на нивните задачи. 

Одговорното лице ДЗС-центар 
за обука 

31.10. 
2015 

Најмалку еднаш годишно ќе ги ажурира, 
проверува и разменува податоците со 
останатите учесници и ќе координира 
заеднички активности. 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

Сите 
учесници Во тек 

на 
годината 

Ќе ги поттикнува и поддржува  
натпреварувачките и вежбовните активнсти 
за прва медицинска помош на останатите 
учесници (трговски друштва, невладини 
организации, државни органи и др.). 

-Одговорното лице 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

Сите 
учесници Во тек 

на 
годината 

Ажурирање на податоците за капацитетите 
и можности на приватните и јавните 
здравствени установи и на Црвениот Крст. 

-одговорното лице Наведените 
учесници 

Во тек 
на 

годината 

Спроведување на  активности за едукација 
на населението за давање на самопош, 
преку разни предавања и обуки и преку 
тематски презентации и едукативни емисии 
во пишаните и електронските медиуми 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-Црвен Крст 

-ДЗС-ПОЗС 

-локалните 
медиуми 

Во тек 
на 

годината 

Ќе ги поттикнува и поддржува (вклучително 
и финансиски) здруженијата на граѓани чија 
дејност е давање на прва медицинска 
помош и имаат екипи за прва медицинска 
помош-распишување на оглас 

-кабинет на 
градоначалникот 

Пријавени 
учесници на 
огласот 

31.01. 

Секоја 
година 

Редовен тренинг и потсетување, на 
членовите на единиците и екипите кои 
учествуваат во давањето на прва 
медицинска помош според посебен план.  

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС Во тек 
на 

годината 
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Објаснување на скратениците 

МЗС- мерка за заштита и спасување    

ОШЗС- Општински штаб за заштита и спасување 

ПОЗС-ДЗС- Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ЦУК-РЦУК- Регионален центар за управување со кризи 

ПМП- Прва медицинска помош 

 

П р е г л е д 

на оперативните активности за  давање на прва медицинска  

помош на повредените-заболените во Општина Велес 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

П р е д   н а с т а н о т 

П
рв

а 
м

ед
иц

ин
ск

а 
пм

ош
 

Се активира-мобилизира општинскиот штаб за 
заштита и спасување 

градоначалник Членовите на ОШЗС 

Веднаш по дознавањето за потенцијалната опасност 
која го загрозува населението во општината,преку 
претседателите на урбаните заедници, медиумите 
или на друг начин, ќе се известат сите граѓани во 
загрозените зони и ќе им се укаже да ја следат 
состојбата и да се подготвуваат за давање на 
самопомош и взаемна помош 

-одговорното лице 
во општината 

-кабинет на 
градоначалникот 

-претседатели на 
урбани заедници; 

-локалните ТВ; 

-националните ТВ; 

-ЦУК-РЦУК 

Се врши проверка на подготвеноста на 
специјализираната единица за прва медицинска 
помош на општината и по оценка на општинскиот 
штаб за заштита и спасување се врши нејзина 
мобилизација. По извршената мобилизација се врши 
подготовка на материјално техничките средства и 
возилата,со кои припадниците на единицата ќе даваат 
прва медицинска помош;  

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-командирот на 
единицата 

-ДЗС-ПОЗС 

-Црвен Крст 

Се расчистуваат-уредуваат собирните места за 
повредените-заболените и местата каде ќе се врши 
елементарна тријажа. 

Членовите на 
советите на урба-
ните заедници 

МВР-СВР 

Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во 
давањето на прва медицинска помош на повредените 
и тоа: 

-подготвеноста не екипите за извршување на 
утврдените задачи; 

-подготвеност на персоналните и материјалните 
ресурси во приватните и јавните здравствени 
установи за извршување на планираните задачи; 

-подготвеност на субјектите кои обезбедуваат храна 
за настраданото и загрозеното население; 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-автопарк на 
општината 

 

Сите учесници 
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-подготовка на материјално техничките средства и 
возилата,со кои екипите на учесниците ќе даваат прва 
медицинска помош. 

Се разменуваат податоци за подготвеноста на 
државните органи кои учествуваат во давањето на 
прва медицинска помош на повредените и тоа : 

-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и 
подготвеноста на системот за алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита 
и спасување и републичките сили за заштита и 
спасување, за учество во давањето на прва 
медицинска помош на повредените; 

-ЈЗУ-Здравен Дом Велес - за подготвеноста за 
учество во давањето на прва медицинска помош на 
повредените; 

-МВР-СВР – за подготвеноста за обезбедување на 
транспортот и за обезбедување на собирните места 
за поврдените.  

-одговорно лице 

-кабинеат на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

-МВР-СВР Велес 

-ЈЗУ Медицински 
Центар 

Се врши проверка на подготвеноста на просторните 
сили за заштита и спасување што ги формира 
општината,кои учествуваат во згрижувањето и тоа: 

-пополнетост со припадници и материјални 
ресурси,според личниот и материјален состав;и 

-обученост и оспособеност на персоналот и 
материјалните средства. 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување,се врши прераспределување на задачите 
на учесниците во згрижувањето. 

-градоначалник 

-ОШЗС 

Сите учесници 

   

з а   в р е м е   н а   н а с т а н о т 

Доколку претходно не се а активира-мобилизирани 
општинскиот штаб за заштита и спасување и 
единицата за прва помош се врши нивна 
мобилизација 

-Градоначалник 

-Одговорното 
лице 

Членовите на ОШЗС 

Се анализираат добиените информации, а по 
сопствена оценка дел од нив се проверуваат. 

-Градоначалник 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 

-ЦУК-РЦУК 

Известувањето на граѓаните кои треба да учествуваат 
во давањето на прва медицинска помош или на кои 
треба да им се дава ПМП, се врши преку 
претседателите на урбаните заедници и регионалниот 
центар за управување со кризи, а во итни случаи и 
преку средствата за јавно информирање. 

Известување на субјектите кои учествуваат во давање 
на ПМП ќе се врши телефонски. 

ОШЗС 

-Одговорно лице 
во општината 

-претседатели на 
урбани заедници 

-ЦУК-РЦУК 

-електронски 
медиуми:ТВ 
Здравкин иканал 21 
и локалните 
радиостаници 

-националните ТВ 

Давање на самопомош и взаемна помош на 
повредените во настраданото подрачје 

-граѓаните 

-вработените 

-единиците и 
екипите 

Ако состојбата наложува, се активираат сите учесници 
во давањето на ПМП и им се наложува да почнат со 

-Градоначалник Сите учесници во 



15 
 

спроведување на активностите за давање на ПМП  на 
настраданото и загрозенотонаселение 

-ОШЗС згрижувањето 

По оценка на штабот, градоначалникот на општината 
бара ангажирање и на републичките сили за заштита 
и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување и 
екипи на другите државни органи и установи. 

Градоначалник -ДЗС-ПОЗС 

-државни органи и 
установи 

Упатување на специјализираната единица за прва 
медицинска помош во загрозениот-настраданиот реон 
и тоа во почетниот реон за дејствување. 

ОШЗС Сите учесници 

Општинскиот штаб за заштита и спасување го 
определува почетниот реон за дејство на единицата,а 
ги упатува и останатите екипи на учесниците (ЈЗУ 
Здравен Дом Велес, Црвениот Крст и приватните 
здравствени установи и др.) на почетните реони за 
дејство кои ќе им ги определи. 

ОШЗС Сите учесници 

По пристигнувањто на почетниот реон учесниците 
отпочнуваат со извршувањето на обврските кои им се 
дадени. 

Единицата за 
ПМП 

Сите учесници 

Пронаоѓање на повредените и заболените во 
загрозеното-настраданото подрачје (од урнатини или 
од други места  на природната непогода или друга 
несреќа). 

-Граѓаните 

-вработените 

-единицата ПМП 

 

-Единиците на ДЗС-
ПОЗС  

-Екипи на Црвениот 
Крст 

Давање на организирана и неодложна прва 
медицинска помош на местото на повредувањето и 
попатно до местото на собирање.  

-Граѓаните 

-вработените 

-единицата ПМП 

-Единиците на ДЗС-
ПОЗС  

-Екипи на Црвениот 
Крст 

Давање на организирана и неодложна прва 
медицинска помош во собирното и тријажното место. 

единицата ПМП -Единиците на ДЗС-
ПОЗС  

-Екипи на Црвениот 
Крст 

-екипите на ЈЗУ 
здравен дом; 

-екипи на ПЗУ 

Давање на организирана и неодложна прва 
медицинска помош за време на транспортот до 
здравствените установи. 

 Учесниците во 
транспортот 

Расчистување-уредување на собирите-тријажните 
места 

-Граѓаните 

-единицата ПМП 

 

-МВР-СВР 

- Единиците на ДЗС-
ПОЗС  

-Екипи на Црвениот 
Крст 

Собирање на повредените и заболените на собирните 
места. 

-Населението 

-вработените 

-единицата ПМП 

-екипи на црвениот 
крст 

-единици на ДЗС 

Тријажа на повредените и заболените. единицата ПМП екипи на Црвен Крст 
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-единици на ДЗС 

-екипи на ПЗУ 

Транспорт на повредените и заболените од собирните 
места до санитетско прифатните центри-
здравствените установи. 

единицата ПМП -ЈЗУ Здравен дом 
Велес 

-единици на ДЗС 

екипи на Црвен Крст 

Логистичката поддршка ќе се обезбедува според 
планот за логистичка поддршка на учесниците, а 
првенствено за следните содржини: 

а) средства за извршување на задачите на 
интервентните екипи-секој учесник за своите екипи. 

б)  исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите 
екипи. 

Кабинет на 
градоначалникот 

Сите учесници 

Обезбедување на местата на давање на прва 
медицинска помош и транспортот на повредените ќе 
врши МВР-УВР. 

Екипи на урбаните 
заедници 

МВР-СВР 

Здравствено-медицинско обезбедување на 
учесниците ќе вршат; ЈЗУ Здравствен дом,ЈЗУ Општа 
болнница и приватните здравстевени установи 

 -ЈЗУ Здравен дом; 

-ЈЗУ општа болница; 

-ПЗУ 

Раководење -ОШЦЗ 

-командир на 
единицата ПМП 

-ПШЗС-Велес 

-командири на 
единиците на ДЗС 

Информирање за состојбите,текот на активностите и и 
друго 

-Кабинет на 
градоначалникот 

-ЦУК-РЦУК 

-медиумите 

Анализа на извршените работи. -ОШЗС; 

-единицата за 
ПМП 

-сите учесници 

   

П о с л е    н а с т а н о т 

 По престанување на потребата за давање на прва 
медицинска помош, ангажираните интервентни екипи 
и единици се распуштаат - се враќаат во својата база. 

 

-единица за ПМП 
на општинат 

-останати единици 
на општината 

-единиците и 
екипите на сите 
учесници 

Се врши дополнување (обезедување) на 
потрошените средства за прва медицинска 
помош (завои и друг санитетски материјал). 

Општина Велес Правни лица според 
склучени договори 

    

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување 
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Преглед 

на одговорните служби и лица  

Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ЈЗУ-брза помош 194   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев  071 237 538 

Преседател на советот Александар Колев   

Одговорно лице Слободан Николовски  075 368 418 

ЈЗУ Здравен дом Велес 

Директор Тања Самаракова 043 225 308 075 558 329 

Лице за заштита и спасуав Вергила Тодорова   076 436 828 

    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов   

МВР-СВР Велес 

Началник  Петре  Игнов 043 217 203 070 276 372 

Испектор по подготовки Димче Маневски 043 217 519 070 383 157 

Црвен Крст Велес 

Претседател Милчо Трајков  070-216-599 

Секретар Миле Маџаров 043 231-537 075-649-548 

Други учесници 

 

Совет на општина Велес  
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Прилог-1 

 

ПРЕГЛЕД 

на тимот за прва медицинска помош на Црвен Крст 

Велес,април 2015 

Ред. 
број Име и презиме Должност  

во тимот 
адреса телефон дома работа 

1. Д-р Јадранка 
Мишкова 

тим лидер    

2. Тања Јаковлевска член    
3. Катеринчо Груев член    
4. Димче Нецинов член    
5. Ирина Стојковска член    
6.      
7.      
8.      

Ажурирал:____________________________ 

 

Прилог - 2 

П р е г л е д 
на амбулантите од примарната здравствствена заштита во Општина Велес  

(приватни и јавни здравствени установи) 

 

Ред 
бр. Амбуланти Персонал Возила Телефон 

ЈЗУ    ЗДРАВСТВЕН  ДОМ     -   ВЕЛЕС 

1. 

Амбуланта Итна 
медицинска помош со  
домашно лекување 

- 11 доктори 
- 18 мед. Сестри 
- 13 возачи 

 
  9  возила со 2 

лежаја 

 
043/233 - 322  
лок.194,121 и 

130 

2. Амбуланта училишна 
превентива 

-  3 доктори 
-  8 мед. сестри 

 лок. 120 

3. Амбуланта рентген – забно -  2 виш РТГ 
техничари 

 лок132 

4. Амбуланта детска 
превентива  

-  3 доктори  
-  9 мед. сестри 

 лок109 

5. Патронажна служба - 15 мед. сестри и 
акушерки 

  

6. Депо за лекови и склад за 
лекови 

- 1 дипл. 
фармацевт 

 лок129 

7. Лабораторија - 8 лица( 
лаборанти ) 

 лок126 

8. Медико педагошко 
советувалиште 

- 4 лица   лок128 

9. 
Специјалистичка 
амбуланта по трудова 
медицина ( амб. Ташевиќ ) 

-  2 др.спец. по 
трудова мед. 
- 4 мед. сестри 

  

10. Амбуланта Панче Васков - 1 лаб. техничар  лок.123 
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(лабораторија) - 1 мед. сестра 

11. 
Амбуланта Детска 
превентива  
- стоматологија 

-  2 др.стоматолози 
- 8 мед. сестри 
- 1 лаборант 

  
лок.124 

12. 

Амбуланта со 
лабораторија и 
патронажна служба -  
Градско 

- 1 лаб. техничар 
- 1 акушерка 
- 2 мед. сестри 

 Тел. 043/251 - 
001 

13. Амбуланта со 
лабораторија – Чашка 

- 1 лаб. техничар   

     
ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА НА КРВ И КРВНА ПЛАЗМА 

 Амбуланти  Персонал  Дневни потреби  

1. Амбуланта Велес 

- 2 др. 
транфузиолози 
- 9 лаборанти 
 

А +   =  20                             А  -    =  5 
0 +   =  20                             0  -    =  6 
Б +   = 10                              Б  -    =  3 
АБ +   = 8                            АБ  -    =  2 

     
ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ  

 Име и презиме Име на амбулантата Улица и број Телефон 

1. Коцевска Билјана ПЗУ Поликлиника  
Д-р Коцевска Биљана 

Ул.Лазо Осмаков бб  

2. Катранџиева Анита ПЗУ Др Анита 
Катранџиева 

Ул.Лазо Осмаков бб  

3. Наумовска Галабинка ПЗУ Фамилии Ул. Шефки Сали 5  
4. Мемедалиев Демир ПЗУ Др. Демир Ул. Шефки Сали 5  

5. Најдовска Мирјана 
ПЗУ Др.Мирјана 
Најдовска и  
Др.Марија Ѓошева 

Ул. Димитар Влахов 
бб 

 

6. Јанева Душанка ПЗУ Панче Васков Ул.Петре Прличко 
бб 

 

7. Солева Елена ПЗУ Панче Васков Ул.Петре Прличко 
бб 

 

8. Терзиев Звонко ПЗУ Др. Терзиев Богомила  

9. Чаушевска Жанета ПЗУ Др.Чаушевска – 
Др.Кичуков 

Ул. 8-ми Ноември  1  

10. Ѓошева Марија 
ПЗУ Др.Мирјана 
Најдовска и Др.Марија 
Ѓошева 

Ул. Димитар Влахов 
бб 

 

11. Цинциева Мирјана ПЗУ Вис Медика Ул.Тодор Јанев  1  

12. Медарова Паула ПЗУ Др.Паула 
Медарова 

Ул.Владимир Назор 
бб 

 

13. Стојанова Нера ПЗУ Нерамедика с.Долно Оризари  

14. Кичуков Тодор ПЗУ Др.Чаушевска –  
Др. Кичуков 

Ул. 8-ми Ноември  1  

15. Лукаров Влатко ПЗУ Веламедика Ул.Крсте Мисирков 
2 

 

16. Катранџиев Горан ПЗУ Др.Горан 
Катранџиев 

Ул. Енгелсова 7  

17. Чолакова-Дервишова 
Лилија ПЗУ Саномак Ул.Благој Ѓорев 

159/2 
 

18. Поповска Марија ПЗО Здравје   
19. Дервишов Ѓоре ПЗО Пулс Ул. Љубен Весов 7  

20. Димитриева Татјана ПЗУ Др.Татјана 
Димитриева 

Ул. Крсте Мисирков 
24 

 

21. Гунов Дејан ПЗУ Гуна Медика Ул.Којник 17  
22. Сараулева Диана ПЗУ Др.Трајанка Ул. Васил Ѓоргов 10  
23. Гунова Весна ПЗУ Др.Панче Васков Ул.Титоградска бб  
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24. Ристовска Татјана ПЗУ Трајкови Ул. Лазо Осмаков 9  

25. Димова-Ивановска 
Виолета ПЗО Биомедикал Ул. Благој Ѓорев 

185 
 

26. Ристеска-Нејашмиќ 
Валентина ПЗО Виталино Ул. Грозда Кочова 

11 
 

27. Јованова Даниела ПЗУ Др.Панче Арсов Ул. 11-ти Октомври 
4 

 

28. Тапчановска Дијана ПЗУ Мартина Медикал Ул. Петре Прличко 
бб 

 

29. Велкова Павлина ПЗУ Саномак с.Башино Село  

30. Ѓорѓиева Снежана ПЗУ Поликлиника 
Д-р Коцевска Биљана 

Ул. Благој Ѓорев 
75/1-1 

 

31. Николов Виолета ПЗУ Др.Јелена Трајкова Ул. ЈХК Џинот 81  

32. Славкова Виолета 
ПЗУ Центар за 
дијагностика и 
лекување 

Ул. Марксова 14-1/1 
 

33. Катранџиев Ристо ПЗУ Примамед Ул. Гоце Делчев бб  

34. Босилкова Биљана ПЗУ Прим. Др. Владо 
Хаџи Наумов 

Ул. Димитар Влахов 
23 

 

35. Сарагинова Тања ПЗО Виталино Ул. Грозда Кочова 
11 

 

36. Цилакова Надица ПЗУ Д-р Надица 
Цилакова 

Ул. Страшо Пинџур 
1/1 

 

37. Жабева Даниела ПЗУ Хипократ - МБ Ул. Димитар Влахов 
59 

 

38. Арсов Цветко ПЗУ Др.Панче Арсов Ул. Титоградска бб  

39. Јорданов Владо ПЗУ Хипократ - МБ Ул. Димитар Влахов 
59 

 

40. Шескокалова Гиовска 
Нада 

ПЗУ Др.Ангелина и 
Др.Нада Ул. Шефки Сали 5  

41. Костовска-
Јордановска Цвета ПЗУ Прима медика Ул. Лазо Осмаков 

бб 
 

42. Чушкова Биљана ПЗУ Сана Вита Ул. Шефки Сали 5  

43. Илиева Теова 
Снежана ПЗУ Прима медика с.Бузалково  

44. Босилкова Розета ПЗУ Сана Вита Ул. Шефки Сали 5  

45. Христова Лилјана ПЗУ Д-р Лилјана 
Христова 

Ул. Петре Прличко 
бб 

 

46. Петрова Лилјана ПЗУ Прима Ул. Шефки Сали 5  

47. Богданова Цилакова 
Марија ПЗУ Прима Ул. Шефки Сали 5  

48. Версамис Ангелина ПЗУ Др.Ангелина и 
Др.Нада Ул. Шефки Сали 5  
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Прилог - 3 

 Преглед 
 на биохемиски лаборатории ( за РХБ заштита) во амбуланти во Велес 

состојба : мај 2015 година 

Ред. 
бр. 

Назив на 
субјектот со РХБ 

лабораторија 

Вид на 
лабораторија Кадровска пополнетост Опрема   

1. ЈЗО Болница 

 

Биолошка  1 Др.  по 
биохемија 

2 сестри  

 

 

 

 

Лична опрема за 
употреба со 

прибор и 
средства за 

работа 

04   

2. ЈЗО Болница Хемиска  1 Др.  по 
биохемија 

2 сестри 04   

3. ЈЗО Поликлиника 
Здравен дом 

Био-хемиска 1 Др.  по 
биохемија 

2 сестри 04   

4. ЈЗО Здравен дом 
нова населба  

 

Биохемиска 

 

1 Др.  по 
биохемија  

 

2 сестри 

  

5. ПЗО Виталино Биохемиска 1 Др.   по 
биохемија  

1 сестра   

6. ПЗУ Др.Панче 
Арсов 

Биохемиска  1 Др.  по 
биохемија 

1 сестра 04   

7. ПЗУ Хипократ - 
МБ 

Биохемиска  1 Др.  по 
биохемија 

1 сестра   

8. ПЗУ Др.Милчо 
Трајков 

Биохемиска  1 Др.  по 
биохемија 

1 сестра  04   
 

 

Ажурирал : ______________________________ 

Прилог - 4 
Преглед 

на тимот за одговор при катастрофи со одделни специјалности на членовите 

Тим за одговор 
при 

катастрофи 

Брза процена 
на потребите 

на терен 

Логистичка 
поддршка 

Прва 
медицинска 

помош 

Спасување на 
вода 

Прочистување 
на вода 

Петре 
Петрушевски 

Петре 
Петрушевски 

Димче 
Нецинов 

Д-р Јадранка 
Мишкова 

Димче 
Нецинов 

Димче 
Нецинов 

Љубе Попов Љубе Попов Крсто 
Анастасов 

Тања 
Јаковлевска 

Илија Попов Ангел Јорданов 

Катеринчо 
Груев 

Илија Попов Ѓорѓија 
Димовски 

Катеринчо 
Груев 

Марјан Петров Илија Попов 

Александар 
Стојковски 

Ангел 
Јорданов 

Александар 
Стојковски 

Димче 
Нецинов 

Орданче 
Јовановски 

 

Д-р Јадранка 
Мишкова 

  Ирина 
Стојковска 

Мартин 
Лазаровски 
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Ѓорѓија 
Димовски 

   Борче 
Мирчевски 

 

Илија Попов    Игор 
Бошковски 

 

Димче 
Нецинов 

   Марко 
Драскачов 

 

Тања 
Јаковлевска 

     

Ангел 
Јорданов 

     

Крсто 
Анастасов 

     

Ирина 
Стојковска 

     

Марјан Петров      
Игор 
Бошковски 

     

Борче 
Митревски 

     

Орданче 
Јовановски 

     

Марко 
Драскачов 

     

Велес, Април 2015     Црвен Крст на Република Македонија 
      Општинска Организација Велес 

 

Прилог - 5 

ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за прва медицинска помош 

во јачина на одделение во Општина Велес 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на 
образование 

Вид на 
занимање 

Презиме,татково име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улица и број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

   

 
 

 

  

1. командир Мед.факулт. Попикономов Борислав Владимир 
Трајковски Ацо Горан 

1976 
1976 

Благој Нечев 52 Б 
Мицко Козар 12      

2. 1 екипа водител Мед.тех. Трендафилов Мише Горанче 1982 Никола Карев 1/10      
3. Извршител Мед.тех. Јанев Драган Марјан 1978 Јовче Ќучук 22      
4. Извршител Мед.тех. Груевски Драги Игор 1977 Славе Петков 1      
5. 2 екипа водител Мед.тех. Карагиров Мите Љубомир 1976 Мирка Гинева12      
6. Извршител Мед.тех. Тодоров Димче Трајче 1982 Прохор Пчински 32      
7. Извршител Мед.тех. Чучуковски Петре Јованче 1983 Киро Ќучук 2      
8. 3 екипа водител Мед.тех. Ѓорѓиев Бојчо Александар 1986 ! Комуна 1-1/21      
9. Извршител Мед.тех. Ќумбев Киро Душко 1985 Бра. Миладинови 11      
10. Извршител Мед.тех. Мемедов Бејхан Зија 1986 11 Октомври 26      

           
 

Ажурирал:___________________ 
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К  А  Р  Т  А                                                                                                                                         

на град ВЕЛЕС  

- собирни места на повреденото население – 

-  

 

 

ЛЕГЕНДА 
 
 
 

Локација на собирните места 

 
 
 

Правци до собирните места 

 

1 

1 

1 

2 

3 Кон  

Мотел 

 

4 

4 

6 
6 

5 5 

6 

ЈЗУ  

Општа 
 

7 
7 

8 

8 

10 

10 

11 

12 

13 
Кон Населба 

Превалец 
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Прилог-7 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

на републичката единица за прва медицинска помош 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес вод 31 26 

70% 
( задолжени 

со стара 
униформа)  

60% 
( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 
 

Ажурирал:______________________________ 

 

Прилог-8 

П Р Е Г Л Е Д 

на тимот за брз одговор за прва медицинска помош 

во ПОЗС Велес 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес Тим за брз 
одговор 5 5 

100% 
( задолжени 

со стара 
униформа)  

75% 
( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 
 

Ажурирал:______________________________ 
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III.10 П  Л  А  Н 

за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло 

од природни непогоди и други несреќи во Општина Велес 

 

Извод од процената : 

 

Загрозувањето на животните и производите од животинско потекло во 
анализираните неколку децении наназад во Општина Велес претежно е од разни 
зоонози,паразитни заболувања и индиректно од други видови на природни непогоди и 
други несреќи (поплава,пожар и др.). 

Почести заразни заболувања кај животните кои се евидентирани во општината 
се: антракс, шушкавец, беснило, туберкулоза, сакагија, чума кај свињите, краста кај 
овците,атипична чума кај живината, лигавка и шап, црвеницата кај свињите,бруцелоза 
кај овците, заразен пролив кај јагнињата, заразна кривотница кај овците, тифус кај 
живината и бел пролив кај пилињата, заразни болести кај пчелите, заразни болести кај 
рибите, заразно пресушување на вимето, гангреозно воспаление на вимето кај овците, 
лептоспироза, инфективен бронхит кај живината и инфективна анемија кај коњите. 

Од паразитските болести кај животните поприсутни биле: белодробната 
стронгилоза, желудoчно-цревната стронгилоза, ехинококоза, пиротплазма, паразитни 
болести кај пчелите, паразитни болести кај рибите,метилавост и јагарчивост. 

Болести кај животните кои се очекува да се појават како епизоотии најчести се: 
чумата кај свињите, чумата кај живината, лигавка и шап, леукемија кај говедата, 
бруцелоза (метилококоза) кај овците,козите,свињите и говедата и беснилото. 

Овие болести имаат експанзивен тек на ширење,се развиваат за кратко време 
во вид на епидемии, а некои од нив и во вид на пандемии. 

Во последно време сè почесто се застапени бактериски инфицирани производи 
од животинско потекло кои имаат патогено дејство кај луѓето. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО НА  

ЖИВОТНИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

 

Организацијата на заштитата и спасувањето на животни и производи од 
животинско потекло опфаќа:  

- Планирање на активности за спроведување на заштита и спасување на 
животни и производи од животинско потекло; 

- Подготвување  на активности за спроведување на заштита и спасување на 
животни и производи од животинско потекло; 

- Спроведување на заштитата и спасувањето на животни и производи од 
животинско потекло. 
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Со организацијата на заштитата и спасувањето на животни и производи од 
животинско потекло ќе се опфатат активностите и мерките од превентивен карактер 
(превентивно дејствување) и оперативен карактер (оперативно дејствување). 

Заштитата и спасувањето на животни и производи од животинско потекло ќе се 
спроведува според постојните законски прописи и овој план, а во него ќе учествуваат 
локалната самоуправа,месните заедници, сточарите, фармерите и други трговски 
друштва кои се занимаваат со чување и одгледување на животни и со производство и 
преработка на производи од животинско потекло,здруженија на граѓани и надлежните 
државни органи и институции. 

Надлежните државни органи: министерството за земјоделие и шумарство         
(подрачно одделение за земјоделие и шумарство), институтот за ветеринарство, 
ветеринарниот инспектор, ветеринарната станица,дирекцијата за заштита и 
спасување, регионалниот центар за управување со кризи и други ќе се вклучат во 
заштитата и спасувањето на животните и производите од животинско потекло според 
своите надлежности, планови и стандардни оперативни постапки, усогласени со 
активностите на општината. 

 

А).Превентивно дејствување 

 

Заради намалување на ефектите на природните непогоди и други несреќи и 
создавање на оптимални услови за заштита и спасување на животните и производите 
од животинско потекло, Општината Велес ќе ги преземе и спроведува следните 
превентивни активности: 

• Правилно сместување, исхрана и поење на животните со примена на 
потребни хигиено-епидемиолошки мерки за заштита од сите видови на 
причинители на болести; 

• Обезбедување на доволни количини на храна и вода за животните и 
нивна заштита од сите видови на загадување; 

• Редовна хигиено-епидемиолошка контрола на просториите и околниот 
простор каде се чуваат животните и производите од животинско потекло 
(складишта,магацини,ладилници и други објекти каде се чуваат и 
складираат производите од животинско потекло);  

• Редовно вакцинирање од болести кои се чести во општината и 
пошироко,а посебно во време на потенцијална опасност од одреден вид 
на заболување; 

• Редовна радиолошка,хемиска и биолошка контрола на животната 
средина,животните,сточната храна и производите од животинско 
потекло; 

• Лабораториска контрола на крвта и други излачувања кај животните и на 
производите од животинско потекло; 

• Утврдување на место за карантизација на заболените животни; 
• Утврдување на место за уништување на заболени животни и 

контаминирани производи од животинско потекло кои не може да се 
преработуваат,а се опасни за здравјето на човекот; 

• Редовно ажурирање на податоците во плановите за заштита и 
спасување на животните и производите од животинско потекло; 

• Запознавање-едуцирање на сточарите,фармерите и другите правни 
лица кои чуваат животни и производи од животнско потекло или вршат 
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нивна преработка за потребите мерки за заштита и спасување кои треба 
да ги спроведуваат;  

• Формирање на единица за заштита и спасување на животни и производи 
од животинско потекло; 

• Обезбедување на потребен минимум на персонални и материјални 
ресурси за функционирање на заштитата и спасувањето на животни и 
производи од животинско потекло; 

• Едукација и редовен тренинг и потсетување на членовите на екипите кои 
учествуваат во заштита и спасување на животните и производите од 
животинско потекло.        

 
Б). Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување се опфатени активностите во заштита и 
спасување на животните и производите од животинско потекло и тоа: пред случување 
на непогодата (настанот),за време на непогодата (настанот) и по завршување на 
непогодата (настанот). 

 

Б.1.Активности пред случување на непогодата (настанот) 

 

Во случај кога загрозувањето и потенцијалните опасности по животните и 
производите од животинско потекло се зголемени во временскиот интервал од 
дознавањето за можноста за случување на настанот, па сè до случување на настанот 
ќе се спроведат следните активности: 

• По добиеното известување за потенцијалните опасности кои може да ги 
загрозат животните и производите од животинско потекло, 
градоначалникот и одговорното лице разменуваат податоци за видот, 
обемот и очекуваното време за настанување на опасноста и за 
подготвеноста на државните органи кои учествуваат во заштитата и 
спасувањето на животни и производи од животинско потекло и тоа: 
-Министерството за земјоделие и шумарство (подрачнита единица за 
земјоделие и шумарство); 

-Ветеринарниот инспектор; 

-Ветеринарната станица; 

-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и подготвеноста на системот за 
алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита и спасување и 
републичките сили за заштита и спасување, за учество во заштитата и 
спасувањето на животните и производите од животинско потекло. 

• По оценка на градоначалникот се активира-мобилизира општинскиот 
штаб за заштита и спасување; 

• Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот која ги загрозува 
животните и производите од животинско потекло преку претседателите 
на  месните заедници, медиумите или на друг начин ќе се известат 
сточарите, фармерите и правните лица од областа на сточарството, 
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фармерството и преработката на производи од животинско потекло за 
опасностите кои се очекуваат и ќе им се укаже да ја следат состојбата и 
да  преземаат мерки  со кои ќе се намалат ефектите на очекуваната 
опасност,односно да постапуваат по упатствата кои ќе им ги дадат 
стручните лица;  

• Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во заштитата и 
спасувањето на  животните и производите од животинско потекло и тоа: 
-подготвеноста не екипите и единиците кои ги извршуваат активностите 
за заштита и спасување на животните и производите од животинско 
потекло за извршување на утврдените задачи; 

-подготвеност на субјектите во чии објекти се врши сместувањето на  
сточна храна,сурови производи од животни и производи од животинско 
потекло за примена на потребните и препорачаните мерки за заштита и 
спасување;  

-снабденоста на ветеринарните аптеки со препарати и други заштитни 
средства за заштита од очекуваната опасност; 

• Во зависност од видот на очекуваната опасност (поплава,ниски 
температури, снежни врнежи,пожар и др.) ќе се постапува и според 
плановите кои ја уредуваат заштитата и спасувањето од тој вид на 
опасности,односно ќе се спроведуваат мерките кои се предвидени во 
нив; 

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во заштитата и 
спасувањето на животни и производи од животинско потекло. 

 

Б.2.Активности за времетраењето на непогодата (настанот)- 

организација на спроведувањето на заштита на животните 

и производите од животинско потекло 

 

 

Заштитата и спасувањето на животните и производите од животинско потекло  
ќе ја спроведуваат првенствено сточарите,фармерите и трговските друштва кои 
одгледуваат животни или вршат складирање и преработка на сурово животинско месо 
и производи од животинско потекло,наведени во овој план,потоа општината преку 
службите на градоначалникот заедно со другите субјекти според однапред 
планираните и договорените обврски и надлежните државни органи според своите 
надлежности и планирани активности, согласно своите стандардни оперативни 
постапки. 

Активностите за заштита на спасувањето на животните и производите од 
животинско потекло  за времетраењето на непогодата-опасностаќе се спроведува 
според следните последователни содржини: 

• Подготовки за старт на оперативните активноти; 
• Спроведување на заштитата и спасувањето. 
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Б.2.1. Подготовки за старт (отпочнување) на оперативните активности 

 

а) Извидување на реоните-локациите во кои е настаната непогодата 

 

 Заради реална проценка на  опасностите и штетите кои се настанати од 
непогодата и соодветно планирање на активностите во заштитата и спасувањето на 
животните и производите од животинско потекло,градоначаникот на општината 
упатува стручни лица (во принцип помошникот на началникот на ОШЗС за оваа мерка) 
и вработени од министерството за земјоделие и шумарство и ветеринарнта станица, 
во реонот на непогодата заради проценување на состојбата и предлагање на мерки за 
заштита и спасување.  

 

 б) Активирање-мобилизација   

 

По добиеното известување за престојни опасности за загрозување на 
животните и производите од животинско потекло од природни непогоди и други 
несреќи и размената на мислења со одговорните лица во надлежните државни органи, 
градоначалникот на општина Велес доколку претходно не се активирани ги активира 
одговорното лице за заштита и спасување во општината и општинскиот штаб за 
заштита и спасување. 

Се анализираат добиените информации,а по сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат.После тоа, доколку состојбата наложува се бара да се активираат сите 
учесници во заштитата и спасувањето на животните и производите од животинско 
потекло предвидени во овој план и им се наложува да почнат со спроведување на 
активностите за заштита и спасување на животните и производите од животинско 
потекло. 

 

в) Известување 

 

Известувањето на населението, сточарите,фармерите и трговските друштва 
кои одгледуваат животни или вршат складирање и преработка на сурово животинско 
месо и производи од животинско потекло ќе се врши преку претседателите на месните 
заедници и регионалниот центар за управување со кризи,а во итни случаи и преку 
средствата за јавно информирање. 

Известување на субјектите кои учествуваат во заштитата и спасувањето на 
животните и производите од животинско потекло предвидени со овој план  ќе се врши 
телефонски. 

По добиеното известување учесниците отпочнуваат да ги спроведуваат 
планираните или препорачаните-наложените мерки за заштита и спасување на 
животни и производи од животинско потекло и воспоставуваат постојана врска со 
општинскиот штаб за заштита и спасување заради размена на податоци и 
координирање на активностите за заштита и спасување од тој вид на непогода. 
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г) Планирање на активности за заштита и спасување на  

                животните и производите од животинско потекло 

 

            Планирањето, раководењето и координирањето на активностите за заштита и 
спасување на животни и производи од животинско потекло од настаната непогода ќе 
го врши командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување според следниот 
последователен ред :  

             г-1. Од учесниците или преку ЦУК бара целосни или дополнителни податоци и 
информации за опасностите, последиците, преземените мерки и ангажираните сили и 
средства;  

             г-2. По потреба свикува состанок на штабот на кој ја проценува настанатата 
состојба на база на добиените информации од теренот и утврдува план за 
дејствување во кој покрај другото ги опфаќа следните елементи :  

                - определува раководител на терен, кој ќе раководи со вкупните акции за 
заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло, кој во принцип 
треба да е помошникот за оваа мерка;  

                - ги определува учесниците, основните правци и реони на кои приоритетно ќе 
се ангажираат учесниците;  

                - го определува местото од каде раководителот на терен ќе раководи со 
активностите и акциите и го утврдува начинот на одржување на врските; 

               - го утврдува правецот на движење на учесниците со расположливите 
превозни средства и ги упатува на предвидените реони;  

               - определува екипи за обезбедување на храна, вода и средства за работа на 
учесниците, екипи за здравствена заштита, екипи за деконтаминација и други екипи 
доколку за тоа има потреба;  

               - според укажаната потреба планира ангажирање на дополнителни сили на 
целиот простор или на одделни реони;  

               -  го утврдува времето на доставување на извештаи и времето на повторна 
проценка на состојбата, кое вообичаено треба да е во вечерните часови;   

               - доколку ангажираните сили и средства останат да дејствуваат и преку ноќта, 
го определува местото за нивно сместување;  

               - го утврдува начинот на враќање на учесниците и прибирање на ангажира-
ната опрема и техничките средства. 

г-3 По утврдувањето на планот за дејствување на планираните учесници им се 
доставуваат изводи,односно се известуваат за обврските кои им се определени во 
заштитата и спасувањето на животни и продукти од животинско потекло. 
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 д) Упатување на единицата и екипите за заштита и спасување на 

       животни и производи од животинско потекло во реонот на непогодата 

 

По завршената мобилизација,просторните единици за заштита и спасуваање се 
упатуваат во загрозениот-настраданиот реон и тоа во почетниот реон за дејствување. 

Почетниот реон за дејствување го определува командантот на општинскиот 
штаб за заштита и спасување,а ги упатува и останатите екипи на учесниците во 
почетните реони за дејство кои ќе им ги определи. 

По оценка на штабот,градоначалникот на општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување. 

 

 

Б.2.2. Спроведување на заштитата и спасувањето на  

           животните и производите од животинско потекло 

 

Спроведувањето на заштитата и спасувањето на животните и производите од 
животинско потекло во општината ќе се врши различно во зависност од опасностите 
кои ги загрозуваат. 

Оперативното дејствување ќе се организира и спроведува од моментот кога ќе 
настанат можности за загрозување на животни и производи од животинско потекло 
или веќе настанале последиците од нив и тоа преку:  

-извидување и следење на резултатите од извидувањето; 

-вршење на лабораториски анализи на примероците од животни и производите 
од животинско потекло во референтните лаборатории; 

-утврдување на причинителите кои ја предизвикуваат промената и оштетува-
њата кај животните и производите од животинско потекло; 

-утврдување на мерки за заштита и спасувањеза справување со детектираниот 
причинител; 

-Препорачување - наложување на мерки за заштита и спасување на животни и 
производи од животинско потекло на одгледувачите на животни и производи од 
животинско потекло и на останатите учесници; 

           -спроведување на изолација во реоните и местата во кои е појавена епидемија; 

 -изолација на заболените животни и спроведување на мерки за карантинско 
лечење; 

 -вакцинација на животните во загрозеното подрачје; 

 -целосна вакцинација на населението, доколку се работи за болести кои се 
пренесуваат на луѓето; 

 -ограничување-спречување на непотребно движење и собирање на животни; 
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 -забрана за колење на животни во загрозените подрачја и редовна контрола на 
месото во кланиците; 

 -спроведување на мерки за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
објектите во кои се одгледуваат животните, во кои се складираат и преработуваат  
суровини од животни и производи од животинско потекло, објектите во кои се складира 
сточна храна, објектите за водоснабдување и поилата, а и домовите во загрозените 
населби; 

 -запознавање на населението во загрозеното подрачје со опасностите кои му 
се закануваат, карактеристиките и начинот на пренесување на заразните болести, 
превентивните и оперативните мерки на заштита кои треба секој да ги спроведува, 
како и начинот на однесување, мерките за безбедност и учеството во активностите за 
заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло, сточната храна, 
водата и друго; 

 -усмртување и закопување на заразени  животни  кои неможе да се употребу-
ваат (преработуваат) во посебни јами со примена не мерки за дезинфекција; 

 -уништување на производи од животинско потекло кои се инфицирани и несмее 
да се употребуваат за исхрана во посебни јами или со други предвидени процедури; 

 -спроведување на мерки за радиолошка, хемиска и биолошка заштита; 

 -спроведување на мерки за противпожарна заштита; 

 -спроведување на мерки за заштита од поплави; 

 -барање и упатување на пристигнатите дополнителни сили за заштита и 
спасување на животни и производи од животинско потекло во загрозеното подрачје. 

 

а) Извидување и следење на резултатите од извидувањето 

 

Извидувањето на  заболените животни во загрозеното подрачје ќе го вршат 
екипи составени од  стручни лица од  ветеринарната станица,министерството за 
земјоделие и шумарство,ветеринарниот инспектор,општинскиот штаб за заштита и 
спасување и републичките сили за заштита и спасување на дирекцијата за заштита и 
спасување. 

Резултатите од извидувањето ќе се следат и анализираат во општинскиот штаб 
за заштита и спасување. 

 

б) Вршење на лабораториски анализи и утврдување на причинителите  

 

Примероците од животните и производите од животинско потекло ќе ги земаат 
извидувачите и ќе ги доставуваат во референтните лаборатории каде ќе се вршат 
потребните анализи и ќе се утврдат причинителите на заболувањата, односно 
заразата. 
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в) Утврдување и препорачување - наложување на мерки  

за заштита и спасување 

 

По утврдувањето на причинителот на заболувањето-инфекцијата на животните 
и производите од животинско потекло, ќе се утврди начинот на спроведувањето на 
заштитата од него.Во принцип тоа се стандардни мерки во ветеринарната практика  за 
спречување и справување со детектираниот причинител. 

Утврдените-договорените мерки ќе се препорачаат-наложат на одгледувачите 
на животни и на преработувачите на сурови животни и производите од животинско 
потекло,а и на останатите учесници. 

 

г) Спроведување на изолација во загрозените реони 

 

Со цел да се спречи ширењето на заразата (епзоотијата) од загрозеното 
подрачје во незагрозените подрачја,објектите и местата каде се одгледуваат,чуваат, 
складираат и преработуваат месото и производите од животинско потекло ќе се 
изолираат. 

Во изолианиот простор ќе се применуват посебни мерки за карантинско лечење 
и за влез и излез на луѓето и животните, односно производите од животинско потекло. 

 

д) Вакцинација на животните во загрозеното подрачје 

 

За да се спречи ширењето на инфекцијата на незаразените животни во 
загрозеното подрачје и пошироката околина ќе се врши вакцинација на животните 
против детектираниот причинител. 

Вакцинацијата ќе ја вршат стручни екипи на ветеринарната станица. 

 

ѓ) Целосна вакцинација на населението 

 

Доколку се работи за болести кои се пренесуваат од заразените животни или 
инфицираните производи од животинско потекло на луѓето ќе се спроведе целосна 
вакцинација на луѓето во загрозеното подрачје и пошироката околина. 

Вакцинацијата ќе ја вршат екипи на ЈЗУ Здравен дом Велес и ЈЗУ за Јавно 
здравство-Велес. 

 

е) Ограничување-спречување на непотребно движење и собирање на животни 
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Во текот на оперативните активности на подрачјето на општината ќе биде 
наложен посебен режим за движење и собирање на животни, како и на производи од 
животинско потекло и на сточната храна.  

 

ж) Забрана за колење на животни во загрозените подрачја 

     и редовна контрола на месото во кланиците 

 

Со цел да се намалат можностите за ширење на заразата, особено кон луѓето, 
ќе се забрани колење на животни во загрозеното подрачје и тоа првенствено на 
одгледувачите на животни. 

Истовремено, ветеринарниот инспектор ќе врши постојана контрола на 
квалитетот на месото во кланиците. 

 

з) Спроведување на мерки за дезинфекција,дезинсекција и дератизација 

 

За да се сузбие и спречи ширењето на заболувањето ќе се врши 
дезинфекција,дезинсекција и дератизација во загрозеното подрачје. 

Оваа мерка ќе ја спроведуваат одгледувачите на животни, складиштата и 
преработувачите на сурово месо и производи од животинско потекло. 

Во извршува-њето на оваа задача ќе учествуваат и силите за заштита и 
спасување, ветеринарната станица и ЈЗУ за Јавно здравство Велес. 

 

ѕ) Запознавање на населението 

 

За време на траењето на болеста (епизоотијата) ќе се информира  населението 
во загрозеното подрачје за опасностите кои му се закануваат, карактеристиките и 
начинот на пренесување на заразните болести, превентивните и оперативните мерки 
на заштита кои треба секој да ги спроведува, како и начинот на однесување, мерките 
за безбедност и нивно учество во активностите за заштита и спасување на животни и 
производи од животинско потекло, на сточната храна, на водата и друго. 

 

и) Спроведување на мерки за радиолошка,хемиска и биолошка заштита 

 

Спроведувањето на оваа мерка ќе се врши според планот за радиолошка, 
хемиска и биолошка заштита, а ќе ги спроведуваат надлежните државни органи, 
институции и установи, како и специјализираните сили за  РХБ заштита на дирекцијата 
за заштита и спасување според своите планови и стандардни оперативни постапки.  
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ј) Спроведување на мерки за противпожарна заштита 

 

Мерките за противпожарна заштита ќе се спроведуваат според планот за 
противпожарна заштита доколку постојат опасности од пожари, а ќе ги спроведуваат 
територијалната противпожарна единица, просторните сили за заштита и спасување, 
републичките сили за заштита и спасување на дирекцијата за заштита и спасување и 
граѓаните. 

 

к) Спроведување на мерки за заштита од поплави 

 

Доколку има опасност од поплави, оваа мерка ќе се спроведува според планот 
за заштита од поплави, а ќе учествуваат службите на градоначалникот, граѓаните во 
загрозеното подрачје, сили за заштита и спасување и надлежните државни органи. 

 

л) Барање и упатување на пристигнатите дополнителнисили 

 

Според процена на општинскиот штаб за заштита и спасување, градонача-
лникот на општината ќе побара ангажирање на дополнителни сили од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежни државни органи,институции и установи. 

По пристигнување на дополнителните сили во општината,општинскиот штаб за 
заштита и спасување ќе ги упати во загрозеното подрачје и тоа во реонот каде ќе 
дејствуваат. 

 

Б.2.3. Усмртување и закопување на заразени животни во посебни јами  

 

Заразените животни кои претставуваат опасност за зараза за здравите животни 
и за луѓето ќе се усмртуваат и закопуваат во јами на локации во загрозеното подрачје 
или во негова близина кои ќе ги определи општинскиот штаб за заштита и спасување 
во договор со надлежните државни органи.При закопот ќе се спроведуваат 
задолжителни мерки за дезинфекција.Иста постапка ќе се спроведува и со 
пронајдените мрши од животни. 

Трговските друштва (одгледувачи на животни, складиштари и преработувачи на 
сурово месо и производи од животинско потекло) усмртените животни и мршите ќе ги 
закопуваат во јами во својот простор или во јамите кои ќе им ги определи општинскиот 
штаб за заштита и спасување во договор со ветеринарниот инспектор. 

Собирањето и транспортот наусмртените животни и  мршите ќе го вршат 
одгледувачите на животни,силите за заштита и спасување, ловџиите и други притоа 
применувајќи задолжителни мерки за заштита од заразата.  

Оваа мерка ќе ја спроведуваат и просторните и републичките сили за заштита и 
спасување,ветеринарната станица и ветеринарниот инспектор. 
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 Б.2.4. Уништување на заразени производи од животинско потекло  

 

 Заразените производи од животинско потекло кои не може да се користат или 
преработуваат ќе се уништуваат според утврдени постапки за тој вид на причинител 
кои ќе ги наложи ветеринарниот инспектор. 

 Во извршувањето на оваа мерка ќе учествуваат одгледувачите на животни, 
складиштарите и преработувачите на сурово месо и производи од животинско 
потекло. 

 

 Б.2.5. Логистичка поддршка 

 

 Логистичката поддршка ќе се обезбедува според планот за логистичка 
поддршка на учесниците,а првенствено за следните содржини: 

 а) Средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник 
за своите екипи. 

 б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите екипи. 

 в)  Здравствено обезбедување на учесниците ЈЗУ Здравен дом Велес. 

 г) Обезбедување на местата на интервенциите и транспортот ќе врши МВР-
СВР Велес. 

 

 Б.2.6. Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите за заштита и спасување на животните и производите од 
животинско потекло ќе раководи и координира општинскиот штаб за заштита и 
спасување.  

 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување, 
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. 

 Командирите на единиците и екипите ќе раководат-командуваат со 
активностите кои се извршуваат на местото на непогодата. 

 

 

 

 

 Б.2.7. У ч е с н и ц и  
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 Во заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло  ќе 
учествуваат :  

• Градоначалникот на Општина Велес и неговите служби; 
• Просторните сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
• Претседателот и советот на месните заедници; 
• Одгледувачи на животни (физички и правни лица); 
• Трговски друштва кои преработуват и складирааат сурови животни и 

производи од животинско потекло и тоа: 
 -АД Жито Вардар груп; 

 -Агрија - Груп; 

 -Ладилник Фимото ДОО; 

 -Ладилник Бибо Комерц;и др. 

• Ветеринарна станица-Велес; 
• Ветеринарен инспектор; 
• Ветеринарни аптеки; 
• ЈЗУ Здравен Дом Велес; 
• ЈЗУ за Јавно здравство Велес; 
• Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и 

спасување-Велес,со републичките сили за заштита и спасување; 
• Здуженија на ловџиите; 
• МВР-СВР-Велес; 
• ЦУК-РЦУК Велес;и др. 
 

Учесниците мегусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 

 

  

 Б.3.Активности по завршувањето на  на настанот 

 

 По престанување на потребата за заштита и спасување на животните и 
производите од животинско потекло, ангажираните интервентни екипи и единици се 
распуштаат-се враќаат во својата база. 

 Искористувањето и  преработката на суровото месо и производите од животин-
ско потекло ќе се врши договорно со сопствениците. 

Последиците и штетите кои се настанати од природна непогода или друга 
несреќа ќе се врши според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата општината и трговските друштва 
(одгледувачи,складиштари и преработувачи) ќе склучат договори со правните лица во 
постапка предвидена за време на природни непогоди и други несреќи. 

 

П р е г л е д  

на превентивните активности во спроведувањето на заштитата и спасувањето 
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на животните и производите од животинско потекло од непогоди и други  

несреќи во Општина Велес 

МЗС Вид на активности извршители рок Внатрешни надворешни 
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Правилно сместување, исхрана и поење на 
животните со примена на потребни хигиено-
епидемиолошки мерки за заштита од сите 
видови на причинители на болести. 

 -одгледувачи 
-складиштари--
преработувачи 

постојано 

Обезбедување на доволни количини на храна и 
вода за животните и нивна заштита од сите 
видови на загадување. 

ЈКП Дервен -одгледувачи 
-складиштари--
преработувачи 

постојано 

Редовна хигиено-епидемиолошка контрола на 
просториите и околниот простор каде се чуваат 
животните и производите од животинско 
потекло (складишта, магацини, ладилници и 
други објекти каде се чуваат и складираат 
производите од животинско потекло. 

 -Ветеринарен 
инспектор 
-одгледувачи 
-складиштари--
преработувачи 

постојано 

Редовно вакцинирање од болести кои се чести 
во општината и пошироко, а посебно во време 
на потенцијална опасност од одреден вид на 
заболување. 

 -ветеринарна 
станица Велес 

постојано 

Редовна радиолошка, хемиска и биолошка 
контрола на животната средина, животните, 
сточната храна и производите од животинско 
потекло. 

 -ветеринарна 
станица; 
-надлежни 
институти 

постојано 

Лабораториска контрола на крвта и други 
излачувања кај животните и на производите од 
животинско потекло. 

 -ветеринарна 
станица 

постојано 

Утврдување на место за карантизација на 
заболените животни. 

Сектор за 
урбанизам 

Ветеринарен 
инспектор 

31.01. 
2016 

Утврдување на место за уништување на  
заболени животни и контаминирани производи 
од животинско потекло кои не може да се 
преработуваат,а се опасни за  човекот. 

Сектор за 
урбанизам 

Ветеринарен 
инспектор 

31.01. 
2016 

Редовно ажурирање на податоците во 
плановите за заштита и спасување на животни 
и производи од животинско потекло. 

-одговорното 
лице 
-ОШЗС 

Сите учесници постојано 

Запознавање-едуцирање на сточарите, фарме-
рите и другите правни лица кои чуваат животни 
и производи од животнско потекло или вршат 
нивна преработка,со мерките за заштита и 
спасување. 

-служби на 
градоначалникот 

-ветеринарна 
станица; 
-ветеринарен 
инспектор 

постојано 

Да се формира единица за заштита и 
спасување на животни и производи од 
животинско потекло. 

-сектор за 
правни работи 

-ДЗС-ПОЗС 31.12. 
2016 

Обезбедување на потребен минимум на 
персонални и материјални ресурси за функци-
онирање на заштитата и спасувањето на 
животни и производи од животинско потекло. 

-сектор за 
финансии 

Останатите 
учесници 

31.12. 
2018 

Едукација и редовен тренинг и потсетување, на 
членовите на екипите кои учествуваат во 
заштитата и спасувањето на животните и 
производите од животинско потекло.        

-одговорното 
лице 
-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 
-останати 
учесници 

постојано 

     
Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување   ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција 
за заштита и спасување ОШЗС-општински штаб за заштита и спасување 

П р е г л е дѕ 

на оперативните активности за заштита и спасување на животните и производите  
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од животинско потекло од природни непогоди и други несреќи во Општина Велес 

 

МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
на

 ж
ив

от
ни

 и
 п

ро
из

во
ди

 о
д 

жи
во

ти
нс

ко
 п

от
ек

ло
 

П р е д   н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 
По добиеното известување за потенцијалните 
опасности кои може да ги загрозат животните и 
производите од животинско потекло, градоначалникот 
и одговорното лице разменуваат податоци за видот, 
обемот и очекуваното време за настанување на 
опасноста и за подготвеноста на државните органи 
кои учествуваат во заштитата и спасувањето на 
растенијата и растителните производи. 
 

-Градоначалник 
-одговорно лице 

-МЗШ-ПЕ Велес 
-ветеринарен 
инспектор 
-ветеринарна 
станица 
-ЦУК-РЦУК 
-ДЗС-ПОЗС 

По оценка на градоначалникот се активира-
мобилизира општинскиот штаб за заштита и 
спасување. 
 

Одговорно лице Членови на ОШЗС 

Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот 
која ги загрозува животните и производите од 
животинско потекло,преку претседателите на  
месните заедници, медиумите или на друг начин,ќе се 
известат сточарите,фармерите и трговските друштва 
кои складираат или преработуваат сурово месо и 
производи од животинско потекло за опасностите кои 
се очекуваат и ќе им се укаже да ја следат состојбата 
и да  преземаат мерки  со кои ќе се намалат ефектите 
на очекуваната опасност,односно да постапуваат по 
упатствата. 
 

-одговорно лице 
-ОШЗС 
-Претседатели на 
МЗ 

-одгледувачи на 
животни 
-ТД кои складираат 
или преработуваат 
сурово месо и 
производи од 
животинско потекло 
(список во прилог) 

Се врши проверка на оспособеноста на учесниците 
во заштитата и спасувањето на  животните и 
производите од животинско потекло и тоа: 
-подготвеноста не екипите и единиците кои ги 
извршуваат активностите за заштита и спасување на 
животните и производите од животинско потекло за 
извршување на утврдените задачи; 
-подготвеност на субјектите во чии објекти се врши 
сметувањето на  сточна храна,сурови производи од 
животни и производи од животинско потекло,за 
примена на потребните и препорачаните мерки за 
заштита и спасување; 
-снабденоста на ветеринарните аптеки со препарати 
и други заштитни средства за заштита од очекуваната 
опасност. 
 

-ОШЗС -одговорните лица 
во учесниците 
(список во прилог) 
-ветеринарен 
инспектор 

Во зависност од видот на очекуваната опасност 
(поплава,ниски температури,снежни врнежи,пожар и 
др.) ќе се постапува и според плановите кои ја 
уредуваат заштитата и спасувањето од тој вид на 
опасности,односно ќе се спроведуваат мерките кои се 
предвидени во нив. 
 

-ОШЗС 
-предвидени лица 
во тие планови 

-предвидени лица 
во тие планови 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување се врши прераспределување на задачите 
на учесниците во згрижувањето. 
 

-ОШЗС Одговорните лица 
во останатите 
учесници 

    
 

П р е г л е д 

на оперативните активности за заштита и спасување на животните и производите 
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 од животинско потекло, од природни непогоди и други несреќи во Општина Велес 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 
Внатрешни Надворешни 

З а   в р е м е   н а   н е п о г о д а  т а  (настанот) 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
на
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ив

от
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 и
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д 
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П
од
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вк
и 
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а 
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ер

ат
ив
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кт

ив
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и 

а)Извидување на реоните-локациите во кои е  
настаната непогодата 
 

-Градоначалник 
-ОШЗС-помошник 
на началникот 

-МЗШ-вработени 
-ветеринарна 
станица 
-ветеринарен 
инспектор 

б) Активирање-мобилизација на:  
-одговорното лице и ОШЗС  
-останатите учесници 
Се анализираат добиените информации,а по 
сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат.После тоа, доколку состојбата 
налага, се бара да се активираат сите 
учесници  во заштитата и спасувањето на  
животните и производите од животинско 
потекло  предвидени во овој план и им се 
наложува да почнат со спроведување на 
активностите за заштита и спасување на  
животните и производите од животинско 
потекло. 

-Градоначалник 
-одговорното лице 
-ОШЗС 

Одговорните лица во 
останатите учесници 

в) И з в е с т у в а њ е 
Известувањето на 
населението,сточарите,фармерите и 
трговските друштва кои одгледуваат животни 
или вршат складирање и преработка на 
сурово животинско месо и производи од 
животинско потекло,ќе се врши преку 
претседателите на месните заедници и 
регионалниот центар за управување со 
кризи,а во итни случаи и преку средствата за 
јавно информирање. 
Известување на субјектите кои учествуваат 
во заштитата и спасувањето на животните и 
производите од животинско потекло 
предвидени со овој план  ќе се врши 
телефонски. 
По добиеното известување учесниците 
отпочнуваат да ги  спроведуваат планираните 
или  препорачаните-наложените мерки за 
заштита и спасување на животни и производи 
од животинско потекло и воспоставуваат 
постојана врска со општинскиот штаб за 
заштита и спасување заради размена на 
податоци и координирање на активностите за 
заштита и спасување од тој вид на непогода. 

-одговорното лице 
-ОШЦЗ 
-Претседателите 
на месните 
заедници 

-РЦУК 
-електронски 
медиуми 
-одговорните лица во 
останатите учесници 

г) Планирање на активностите 
Планирањето,раководењето и координирање-
то на активностите за заштита и спасување 
на животни и производи од животинско 
потекло од настаната непогода ќе го врши 
командантот на општинскиот штаб за заштита 
и спасување според следниот последова-
телен ред :  
1.Од учесниците или преку ЦУК бара целосни 
или дополнителни податоци и информации за 
опасностите, последиците, превземените 
мерки и ангажираните сили и средства;  
2 По потреба свикува состанок на штабот на 
кој ја проценува настанатата состојба на база 

Командантот на 
ОШЗС 

-одговорните лица на 
останатите учесници-
-ветеринарен 
инспектор 
-ветеринарна 
станица 
-МЗШ-ПЕ 
-ДЗС-ПОЗС 
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на добиените информации од теренот и 
утврдува план за дејствување, во кој покрај 
другото ги опфаќа следните елементи:  
- определува раководител на терен, кој ќе 
раководи со вкупните акции за заштита и 
спасување на животни и производи од 
животинско потекло кој во принцип треба да е 
помошникот за оваа мерка;  
- ги определува учесниците, основните 
правци и реони на кои приоритетно ќе се 
ангажираат учесниците;  
-го определува местото од каде 
раководителот на терен ќе раководи со 
активностите и акциите и го утврдува начинот 
на одржување на врските:  
-го утврдува правецот на движење на учесни-
ците со расположивите превозни средства и 
ги упатува на предвидените реони;  
-определува екипи за обезбедување на храна 
вода и средства за работа на учесниците, 
екипи за здравствена заштита, екипи за 
деконтаминација и други екипи, доколку за 
тоа има потреба;  
-според укажаната потреба планира 
ангажирање на дополнителни сили на целиот 
простор или на одделни реони;  
-го утврдува времето за доставување на 
извештаи и времето на повторна проценка на 
состојбата, кое вообичаено треба да е во 
вечрените часови;   
-доколку ангажираните сили и средства 
останат да дејствуваат и преку ноќта, го 
определува местото за нивно сместување; и 
-го утвдува начинот на враќање на 
учесниците и прибирање на ангажираната 
опрема и техничките средства . 
3 По утврдувањето на планот за 
дејствување,на планираните учесници им се 
доставуваат изводи,односно се известуваат 
за обврските кои им се определени во 
давањето на прва медицинска помош. 
д) Упатување на единицата и екипите за 
заштита и спасување наживотни и производи 
од животинско потекло во реонот на 
непогодата. 
По завршената мобилизација,просторните 
единици за заштита и спасуваање се 
упатуваат во загрозениот-настраданиот реон 
и тоа во почетниот реон за дејствување. 
Почетниот реон за дејствување го 
определува командантот на општинскиот 
штаб за заштита и спасување,а ги упатува и 
останатите екипи на учесниците во почетните 
реони за дејство кои ќе им ги определи. 
По оценка на штабот,градоначалникот на 
општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување 
на Дирекцијата за заштита и спасување. 

-ОШЗС; 
-коомандирите на 
единиците 

Одговорните лица и 
командирите на 
екипите и единиците 
на останатите 
учесници 

С
пр

ов
ед

ув
ањ

е 
на

 
за

ш
ти

та
та

 и
  

а) Извидување и следење на резултатите од  
извидувањето 
Извидувањето на  заболените животни во 
загрозеното подрачје ќе го вршат екипи соста-
вени од  стручни лица од  ветеринарната ста-
ница,министерството за земјоделие и 
шумарство,ветеринарниот инспектор,ОШЗС и 
републичките сили за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасувње. 

-ОШЗС 
-просторни сили 

-ветеринарна 
станица 
-ветеринарен 
инспектор 
-одговорните лица во 
останатите учесници 
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Резултатите од извидувањето ќе се следат и 
анализираат во ОШЗС 
б)Вршење на лабораториски анализи и  
утврдување на причинителите 
Примероците од животните и производите од 
животинско потекло ќе ги зимаат извидува-
чите и ќе ги доставуваат во референтните 
лаборатории,каде ќе се вршат потребните 
анализи и ќе се утврдат причинителите на 
заболувањето,односно заразата. 

-просторни сили -ветеринарна 
станица 
-ветеринарен 
инспектор 
-одговорните лица во 
останатите учесници 
 

в)Утврдување и препорачување – наложува-  
ње на мерки за заштита и   спасување 
По утврдувањето на причинителот на 
заболувањето-иинфекцијата на животните и 
производите од животинско потекло, ќе се 
утврди начинот на спроведувањето на зашти-
тата од него.Во принцип тоа се стандардни 
мерки во ветеринарната практика  за 
сузбивање и справување со детектираниот 
причинител. 
Утврдените-договорените мерки,ќе се 
препорачаат-наложат на одгледувачите на 
животни и на преработувачите на сурови 
животни и производите од животинско 
потекло, а и на останатите учесници. 

ОШЗС -Ветеринрна станица 
-Ветеринарен 
инспектор 

г) Спроведување на изолација во загрозените  
реони 
Со цел да се спречи ширењето на заразата 
(епзоотијата) од загрозеното подрачје во 
незагрозените подрачја,објектите и местата 
каде се одгледуваат,чуваат, складираат и 
преработуваат месото и производите од 
животинско потекло, ќе се изолираат. 
Во изолираниот простор ќе се применуват 
посебни мерки за карантинско лечење и за 
влез и излез на луѓето и животните,односно 
производите од животинско потекло. 

-ОШЗС -ветеринарна 
станица 
-ветеринарен 
инспектори 
-одговорните лица во 
останатите учесници 
 

д) Вакцинација 
За да се спречи ширењето на на инфекцијата, 
на незаразените животни во загрозеното 
подрачје и пошироката околина, ќе се врши 
вакцинација на животните против детектира-
ниот причинител. 
Вакцинацијата ќе ја вршат стручни екипи на 
ватеринарната станица. 

 -Ветеринарна 
станица 
-сили на ДЗС-ПОЗС 

ѓ) Целосна вакцинација на населението 
Доколку се работи за болести кои се 
пренесуваат од заразените животни или 
инфицираните производи од животинско 
потекло на луѓето,ќе се спроведе целосна 
вакцинација на лугето во загрозеното 
подрачје и пошироката околина. 
Вакцинацијата ќе ја вршат екипи на ЈЗУ 
Здравен дом Велес и ЈЗУ Јавно здравство 
Велес 

 -ЈЗУ јавно здравство 
-ЈЗУ здравен дом 

е)Ограничување-спречување на непотребно  
движење и собирање на животни 
Во текот на оперативните активности на 
подрачјето на општината ќе биде наложен 
посебен режим за движење и собирање на 
животни,како и на производи од животинско 
потекло и на сточната храна.  

 -ветеринарен 
инспектор 
-МВР-СВР Велес 

ж)Забрана за колење на животни во 
загрозените подрачја и редовна контрола на 
месото во кланиците 
Со цел да се намалат можностите за ширење 
на заразата,особено кон луѓето, ќе се забрани 

 -ветеринарен 
инспектор 
-ветеринарна 
станица 
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колење на животни во загрозеното подрачјеи 
тоа првенствено на одгледувачите на 
животни. 
Истовремено ветеринарниот инспектор ќе 
врши постојана контрола на квалитетот на 
месото во кланиците. 
 
З)Спроведување на дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација 
Оваа мерка ќе ја спроведуваат одгледувачите 
на животни,складиштата и преработувачите 
на сурово месо и производи од животинско 
потекло. 
Во извршувањето на оваа задача ќе 
учествуваат и силите за заштита и 
спасување, ветеринарната станица и ЈЗУ за 
јавно здравство Велес. 

-просторни сили 
за заштита и 
спасување 

-одгледувачите, 
складиштарите и 
прерботуваќите; 
-ветеринарна 
станица 
-републички сили на 
ДЗС 
-ЈЗУ за јавно 
здравство 

ѕ) Запознавање на населението 
За време на траењето на болеста 
(епизоотијата)ќе се информира  населението 
во загрозеното подрачје за опасностите кои 
му се закануваат,карактеристиките и начинот 
на пренесување на заразните 
болести,превентивните и оперативните мерки 
на заштита кои треба секој да ги 
спроведува,како и начинот на 
однесување,мерките за безбедност и 
учеството во активностите за заштита и 
спасување на животни и производи од 
животинско потекло, сточната храна,водата и 
друго. 

-кабинет на 
градоначалникот 
-ОШЗС 
-претседатели на    
МЗ 

-Ветеринарен 
инспектор 
-ветеринарна 
станица 
-ЦУК-РЦУК 
-електронски 
медиуми 

и)Спроведување на мерки за радиолошка, 
хемиска и биолошка заштита 
Спроведувањето на оваа мерка ќе се врши 
според планот за радиолошка,хемиска и 
биолошка заштита,а ќе ги спроведуваат 
надлежните државни органи, институции и 
установи,како и специјализираните сили за  
РХБ заштита на дирекцијата за заштита и 
спасување  и спасување според своите 
планови и стандардни оперативни постапки. 

-ОШЗС 
-просторни сили 

-според планот за 
РХБ заштита (сите 
учесници) 

ј)Спроведување на мерки за  
противпожарна заштита 
Мерките за противпожарна заштита ќе се 
спроведуваат според планот за противпо-
жарна заштита доколку постојат опасности од 
пожари,а ќе ги спроведуваат територијалната 
противпожарна единица,просторните сили за 
заштита и спасување, републичките сили за 
заштита и спасување на дирекцијата за 
заштита и спасување и граѓаните. 

-ОШЗС 
-Територијална 
противпожарна 
единица 

Сите учесници 
според планот  за 
противпожарна 
заштита 

к) Спроведување на мерки за заштита од  
поплави 
Доколку има опасност од поплави,оваа мерка 
ќе се спроведува според планот за заштита 
од поплави,а ќе учествуваат службите на 
градоначалникот,граѓаните во загрозеното 
подрачје, сили за заштита и спасување и 
надлежните државни органи. 

-ОШЗС 
-просторни сили 

Сите учесници 
според планот за 
заштита од поплави 

л)Барање и упатување на пристигнатите  
дополнителнисили 
Според процена на општинскиот штаб за 
заштита и спасување, градоначалникот на 
општината ќе побара ангажирање на 
дополнителни сили од дирекцијата за 
заштита и спаување и другите надлежни 
државни органи,институции и установи. 

-градоначалник 
-ОШЗС 

-Дополнителни сили 
на ДЗС 
-дополнителни сили 
на надлежните 
државни органи, 
институции и 
установи 
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По пристигнување на дополнителните сили во 
општината,општинскиот штаб за заштита и 
спасување ќе ги упати во загрозеното 
подрачје и тоа во реонот каде ќе дејствуваат. 
Б.2.3. Усмртување и закопување на  
заразени животни во посебни јами  
Заразените животни кои преставуваат 
опасност за зараза за здравите животни и за 
луѓето ќе се усмртуваат и закопуваат во јами 
на локации во загрозеното подрачје или во 
негова близина кои ќе ги определи општин-
скиот штаб за заштита и спасување во дого- 
вор со надлежните државни органи.При 
закопот ќе се спроведуваат задолжителни 
мерки за дезинфекција.Иста постапка ќе се 
спроведува и со пронајдените мрши од 
животни. 
-Трговските друштва (одгледувачи на 
животни,складиштари и преработувачи на 
сурово месо и производи од животинско 
потекло) усмртените животни и мршите ќе ги 
закопуваат во јами во својот простор или во 
јамите кои ќе им ги определи општинскиот 
штаб за заштита и спасување во договор со 
ветеринарниот инспектор. 
-Собирањето и транспортот наусмртените 
животни и  мршите,ќе го вршат одгледувачите 
на животни,силите за заштита и 
спасување,ловџиите и други, притоа 
применувајки задолжителни мерки за заштита 
од заразата.  

-ОШЗС 
-просторни сили 

-Трговските друштва 
(одгледувачи на 
животни,складиштари 
и преработувачи на 
сурово месо и 
производи од 
животинско потекло) 
-ветеринарна 
станица 
-ловџии 
-сили за заштита и 
спасување ма ДЗС 

Б.2.4.Уништување на заразени производи 
од животинско потекло  
Заразените производи од животинско потекло 
кои не може да се користат или преработу- 
ваат ќе се уништуваат според утврдени 
постапки за тој вид на причинител  кои ќе ги 
наложи ветеринарниот инспектор. 
Во извршувањето на оваа мерка ќе учеству-
ваат одгледувачите на животни, складиш-
тарите и преработувачите на сурово месо и 
производи од животинско потекло. 

 -одгледувачи, 
Складиштари и 
преработувачи 

Ло
ги

ст
ич

ка
 

по
дд

рш
ка

 

а) Средства за извршување на задачите на 
интервентните екипи-секој учесник за своите 
екипи. 

-сектор за 
финансии 

Според плановите на 
учесниците 

б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за 
своите екипи. 

-сектор за 
финансии 

Според плановите на 
учесниците 

в)  Здравствено обезбедување на учесниците  Единица за ПМП -ЈЗУ Здравен дом  
-Црвен Крст 

г) Обезбедување на местата на 
интервенциите и транспортот ќе врши МВР-
СВР Велес. 

 МВР-СВР Велес 

 Б.2.6. Р а к о в о д е њ е 
Со активностите за заштита и спасување на 
животните и производите од животинско потекло ќе 
раководи и координира општинскиот штаб за 
заштита и спасување.  
При ангажирањето на републичките сили за 
заштита и спасување, раководењето и координаци-
јата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и 
спасување на дирекцијата за заштита и спасување. 
Командирите на единиците и екипите ќе раководат-
командуваат со активностите кои се извршуваат на 
местото на непогодата. 

ОШЗС ПШЗС 

 П о с л е    н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 
По престанување на потребата за заштита и -ОШЗС Командирите на 
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спасување на животните и производите од 
животинско потекло ангажираните интервентни 
екипи и единици се распуштаат-се враќаат во 
својата база. 

екипите на 
останатите учесници 

Искористувањето и  преработката на сурово месо и 
производи од животинско потекло ќе се врши 
договорно со сопствениците,а во склад со 
наложените мерки. 

 Земјоделците според 
склучени договори 

Последиците и штетите кои се настанати од 
природна непогода или друга несреќа, ќе се врши 
според посебни планови за санација. 
За реализација на санацијата општината ќе склучи 
договори со правните лица во постапка предвидена 
за врема на природни непогоди и други несреќи. 

Општина Велес Правни лица според 
склучени договори 

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување   

МЗШ-ПЕ-Министерство за земјоделие и шумарство-подрачна единица  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ПШЗС- Подрачен штаб за заштита и спасување Велес 

МВР-СВР- Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи Велес 

РЦУК- Регионален центар за управување со кризи 

ТППЕ- Територијална професионална противпожарна единица 

ЈЗУ- Јавна Здравствена установа 

ПМП-Прва медицинска помош 
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Преглед 

на одговорните служби и лица  

 
Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган Број на телефон 
повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   
МВР 192   
ТППЕ Велес 193 043/232-267 075/312-170 
ЈЗУ здравен дом-брза помош 194   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме Број на телефон 
Фиксен мобилен 

Општина Велес 
Градоначалник    
Преседател на советот    
Одговорно лице    

Министерство за земјоделие и шумарство-подрачно одделение Велес 
Раководител на ПЕ    
Раководител на ПЕ    

Ветеринарна инспекција 
Ветеринарен инспектор    

Ветеринарна станица Велес 
Директор    
Заменк на директор    
Одговорно лице    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 
Раководител    
заменик    
    

ЈЗУ Здравен Дом Велес 
Директор    
Началник на брза помош    

ЈЗУ за јавно здравство Велес (хигиенски завод) 
Раководител    
Одговорно лице    

МВР-СВР ВЕЛЕС 
Началник    
Заменик    

Други учесници 
    
    
    
    
 

  

    Совет на општина Велес  
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Прилози :  

-прилог-1 преглед на домашни животни,живина и риби на територијата на  

 Општина Велес; 

-прилог-2 преглед на одгледувалишта на животни,живина и риби на  

 територијата на Општина Велес; 

            -прилог-3 преглед на субјекти кои се занимаваат со заштита и спасување на  

             животни и производи од жвотинско потекло на територијата на Општина Велес; 

-прилог-4 преглед на функционални ладилници и складишта за производи од  

 животинско потекло на територијата на Општина Велес; 

-прилог-5 преглед на ветернарни станици и амбуланти на територијата на  

 Општина Велес; 

-прилог-6 преглед на градежна механизација и теренски возила; 

-прилог-7 преглед на ветеринарни аптеки и веледрогерии на територијата на  

 Општина Велес; 

-прилог-8 преглед на републичките сили  за заштита и спасување на  

 предвидени да учествуваат во заштитата и спасувањето на животни и  

 производи од животинско потекло; 

-прилог-9 прегелед на локациите за јами за закоп на мрши и неупотребливи  

 производи  од животинско потекло; 

-прилог-10 преглед на средства за дезинфекција,дезинсекција и дератизација;  

-прилог-11 преглед на локации за одлагање и уништување на неупотребливи  

 производи од животинско потекло. 

 

Поим: 

Животни се : копитари (коњи,мазги,мули и магариња);чапункар (говеда,биволи, 
овци,кози и свињи);перната живина (кокошки,мисирки,гуски,шатки и друга перната 
живина);украсни и егзотични птици и животни; кучиња, мачки,куникули, пчели, 
пијавици, свилени буби, риби,ракови, школки, ежови, желки, полжави,жаби,ловен 
дивеч,диви ѕверови,лабораториски животни и инсекти. 

Производи од животинско потекло се:составни делови од животинското тело во 
сурова,полупреработена или преработена состојба (млеко,јајца,производи од 
месо,риби,икра,мед и други производи од ракови,школки,полжави и жаби) наменети 
за исхрана на луѓето. 
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Преглед 1  

ПРЕГЛЕД  

на домашни животни,живина и риби по категории и населено место 

евидентирани на територијата на Општина Велес 

Состојба:мај 2015 година 

КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНО 
МЕСТО 

Вкупно ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА/ 

ЗАДРУГИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 
ЗЕМЈ. 

СТОПАНСТВА 

ЗАБЕЛЕШКА 

ГОВЕДА      

Повеќе од  50  грла      

Помалку од 50 грла      

СВИЊИ      

Повеќе од 100       

Помалку од 100      

ОВЦИ      

Повеќе од  50  грла      

Помалку од 50 грла      

КОЗИ      

Повеќе од  50  грла      
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Помалку од 50 грла      

ЖИВИНА      

Над  350       

Под 350       

ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА      

 ОДГЛЕДУВАЛИШТА НА РИБИ       

Според  вид : пастрмка      

Колкав капацитет на производство на  
риба на годишно ниво изразено во тони 

     

 

Ажурирал:___________________________ 
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Преглед 2 

П Р Е Г Л Е Д  
на одгледувалишта за добиток,живина и риби 

 на територијата на Општина Велес 

Состојба:мај 2015 година Велес 

Име на 
одгледувалиштето Адреса телефон Населено 

место 
Карактеристик
и на објектот Капацитет 

Вк број на 
објекти од 

таков тип на 
таа локација 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Агриа - свињарска 
фарма 

С.Чичево 
Градско 

 Велес свињарска 
фарма 

Товеници -
прасиња 30.000   

Новакови - Душица 
Новакова Речани бб  Велес жив. фарма кокошки 4240   

Агро-евро – Раде 
Симонов 

 

с.Чолошево 
 Велес 

 

трло за овци 

овци + овни 280 + 40   

јагниња, шилеже 50 

 

Марго – бран 
 

 

Велес 
 

фарма за 
свињи 

прасиња од 2-6 
м. 200   

нерези 

други свињи 

1 

54 

Славче Марк ДООЕЛ ЈХК Џинот 9 
 

Велес фарма за 
свињи 

прасиња од 2-6 
м. 50   

нерези 1 
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други свињи 8 

 

Агроком Ели 

 

М.Тито 22 

 

Велес 
 

фарма за 
свињи 

прасиња од 2-6 
м. 22   

други свињи 5 

 

Феко пром – Џемаил 
Лековиќ 

 

с.Оризари 

 

Велес 
 

фарма за крави 

Крави и јунци 

 
30 

  

Говеда над 1 
год. 18 

Други говеда 4 

Петре Здравевски Велес    трло за овци 420   

Тони Драскачев Велес   трло за овци 300   

Орце Давчевски Велес   трло за овци 300   

Горан Нановски Велес   трло за овци 280   

Орданче Ѓорѓиевски Велес   трло за овци 370   

Миле Миленковиќ Велес   трло за овци 180   

Златко Јовановски Велес   трло за овци 210   

Мара Маневска Велес   трло за овци 90   

        

 Напомена: Според наши контакти со институциите се циркулира со бројка на одгледувалишта од околу 160 на подрачјето на општина Велес, но 
никој од субјектите кои ги исконтактиравме не ни даде подетална информација или податок за поединечна евиденција за одгледувалишта, 
оправдувајќи се дека истото не е во нивна надлежност.  

 

Ажурирал:_______________________________ 
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Преглед 3 

 

ПРЕГЛЕД  
НА  СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ЗАНИМАВААТ СО ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

 

Состојба:мај 2015 година 

ред. 

бр 

име на субјектот адреса локација раководител тел  

/факс 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. АД „Жито Вардар” - груп Индустриска бб Велес  043/231743  

2. „Агриа” 
 

П.ф. 160 Велес 

 

Велес 

Филип Митев 

Др. по ветеринарна 
медицина 

 

043/254500 

 

3. 

 

Ветеринарна станица - Велес 

 

 

Раштански пат бб 

 

Велес Димитриевски 
Димче 

 

075/375761 

 

4. Ветеринарен инспектор Раштански пат бб Велес 
Виктор  

Иван  

070/ 409223 

070/211457 

 

 

Ажурирал:___________________________ 



 29 

 

Преглед 4 

П Р Е Г Л Е Д  
НА  ФУНКЦИОНАЛНИ ЛАДИЛНИЦИ И СКЛАДИШТА  

ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПО ВИД И КОЛИЧИНА 

Состојба:мај 2015 година 

Вид на објект 
нас.место 

/општина 
сопственик 

ладилник 

 Адреса 

(локација) 

Складиште 

 Адреса 

(локација) вк. 

Бр. 

Кол во 
тони вк.бр 

Кол. Во 

тони 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ладилник Велес Фимото ДОО 14  500 т. 
+ 120т. Скопски пат бб    

Разладување -/- Фимото ДОО  100т. Скопски пат бб    

Ладилник -/- „Бибо – комерц” ДООЕЛ 6 400 т. Скопски пат бб    

Ладилник -/- АД „Жито Вардар” – груп 3 120м2 Индустриска бб.    

 

Ладилник 
-/- 

 

„Агриа” груп 

 21 т.  

М.в.Бабуна б.б. 

   

 

Разладување 
-/- 

 

„Агриа” груп 

 25 т.  

М.в.Бабуна б.б. 

   

         

Ажурирал:_____________________________ 
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Преглед 5 

 

П Р Е Г Л Е Д 
 НА ВЕТЕРИНАРНИ СТАНИЦИ –АМБУЛАНТИ И БОЛНИЦИ 

Состојба:Мај 2015 година 

Име 

адреса 
тел/ 

факс 

нас.место/ 

општина 

вработен персонал вкупен 
капацитет 

на 
сместување 

забелешка станица/ 

амбуланта 
болница 

Вк. 

бр. 
д-р 

вет. 

тех 
бол. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вет.станица  Раштански пат 
бб 075/375761 Велес 7 3 3 1 10 043/232090 

           

           

 

Ажурирал:_________________________                           
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Преглед 6 

 

ПРЕГЛЕД  
НА ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ТЕРЕНСКИ ВОЗИЛА 

 

Состојба:мај 2015 година 

Реден 
број ПОЗС Велес БРОЈ НА 

ПУНКТОВИ 

ВИД И БРОЈ НА МЕХАНИЗАЦИЈА И ТЕРЕНСКИ ВОЗИЛА 

ЗА
Б

ЕЛ
ЕШ

КА
 

БУЛДОЖЕР УТОВАРУВАЧ БАГЕР КАМИОН 
ДО 20т. 

ТЕРЕНСКО 
ВОЗИЛО 

1. Изгрев        043/224707 

2. Делта пром        

3. ДЗС ПО Велес        

4.         

 

Ажурирал:________________________________ 
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Преглед 7 

 

ПРЕГЛЕД  
НА ВЕТЕРИНАРНИ АПТЕКИ И ВЕЛЕДРОГЕРИИ  

Состојба:мај 2015 година 

Ред. 
Бр Име адреса сопственик 

тел/ 

факс 
бр. На вработен 

персонал забелешка 

1. 2 3 4 5 6 7 

1.  Агропин ДООЕЛ Н.Бутникошарева 48 Ацкова Марија 043/234-118 
070/594307 

2  

2.  Аграр ДООЕЛ П.Прличко бб Димов Димче 076/441-666 2  

3.  Вердихем Б.Ѓорев 98 Влаинова 
Сунчица 

070/265194 
043/232686 

2  

4.  Вердихем Н.Бутникошарева 1 --//-- --//-- 2  

5.  Балкан ДООЕЛ Браќа Капчеви 7 Ангелова 
Вилма 071/213061 2  

6.  
Сокол ДООЕЛсека е АГРО 
ЈУНИКОМ Н.Бутникошарева бб Стојанова 

Светлана 
070/276400 
043/231686 

2  

7.  Сокол ДООЕЛ Б.Ѓорев 130 --//-- --//-- 2  

8.  Сокол ДООЕЛ с.Раштани --//-- --//-- 2  

9.  Кактус ДООЕЛ П.Прличко бб Дервишова 
Цвета 043/222653 2  

10.  Магро МБ Агрохемикал Н.Бутникошарева бб Николов 075/354000 2  
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Никола 

11.  Хемо Мак пестициди Б.Ѓорев 117 Јовановиќ 
Горан 

043/212552 
070/340892 

2  

12.  Хемо Мак пестициди с.Башино село Јовановиќ Урош 043/212552 2  

       

 

Ажурирл:____________________________ 

 

Преглед 8 

ПРЕГЛЕД  
НА РЕПУБЛИЧКИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗВИДУВАЊЕ НА ТЕРЕН 

Состојба : мај 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Јачина на единицата По формација Пополнето 

Материјален состав 

Опременост во % 

1. Велес 20 20 18 

60% 

( задолжени со 
стара 

униформа) 

60% 

( на дел од 
опремата - 
МТС им е 

изминат рокот 
на употреба ) 

       

Ажурирал : ____________________________ 
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Преглед 9 

 

ПРЕГЛЕД  
НА ЛОКАЦИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА НЕУПОТРЕБЛИВИ ПРОИЗВОДИ ОД  

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ЛЕШЕВИ НА ЗАГИНАТИ ЖИВОТНИ  

Состојба : мај 2015 година 

Ред.
бр. 

Локација за закоп на угинати 
животни 

Име и површина на  
населено место 

Реони од кои се собираат и 
транспортираат загинатите 

животни 
Забелешка 

1. 

  „Агриа” свињарска фарма - с.Чичево,  

Кланица „Агриа”-Бабуна Велес  и  

Кланица „Сирмес” - Велес 

Сами вршат закоп на 
угинати животни во 

јами во нивна околина. 

2. Депонија Велес 

 

Општина Велес 

 

 Општина Велес 
според ДУП нема 

предвидена локација 
за закоп на угинати 

животни. 

     
 

Ажурирал : __________________________ 
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Преглед 10. 

ПРЕГЛЕД 
НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Ветеринарна станица Велес со свои МТС 

o Дезинфекција :  
o Дезинсекција :  
o Дератизација :  

Преглед-11 
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Преглед  
на локации за одлагање и уништување на неупотребливи  

производи од животинско потекло и лешеви на угинати животни  

состојба : август 2019 година 
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Ред. 
бр. 

Локација за закоп на 
неупотребливи производи од 

жив.потекло 

Име  на 
населено место 

Реони од кои се собираат и транспортираат 
неупотребливите производи од жив.потекло Забелешка 

1. 
Депонија Велес Општина Велес  

 

Кланица Агриа-Бабуна Велес  и Кланица 
Сирмес – Велес 

/ 

 

2. 

м.н. Бунардере Општина Велес  

 

Општина Велес . 

 

Ажурирал : Зоран Јаневски 
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III.11 П  Л  А  Н 

за заштита и спасување на растенијата и растителните производи 

од природни непогоди и други несреќи во Oпштина Велес 

    

Извод од процената:  

 

Во анализираниот период во Oпштина Велес последиците и штетите на 
растенијата и производите од растително потекло, предизвикани се од разни болести, 
хемиски препарати, суша, поплави и пожари. 

 

а) Растителни болести 

 

Најголеми штети на земјоделските и други растенија на територијата на 
Oпштина Велес предизвикале: пламеницата, пепелницата, црнилкатана тутунот, разни 
бактериски и вирусни заболувања, лисните вошки, скакулците, житната пијавица, 
полските глувци и други. 

Кај шумските растенија штети предизвикувале: губерот, жолтомешката, 
боровата гасеница и други. Регистрирана е и појава на сушење на стеблата на 
одредени видови на растенија. 

 

б) Последици од хемиски препарати 

 

Евидентирани се и очекувани последици и штети кај растенијата и производите 
од растително потекло од примена (ненамерна или намерна) на разновидени 
неисправни и штетни хемиски препарати, кои што резултираат со делумно или 
целосно уништување на растенијата и производите од растително потекло. 

Неисправните или штетни хемиски препарати, може да предизвикаат и 
последици кај луѓето и животните (труење и смртни случаи). 

 

в) Последици од пожари 

 

Во анализираниот период на територијата на Општина Велес се чести штетите 
од пожари, особено на шумите. Од пожарите се уништени повеќе стотици хектари на 
шуми и други растенија во околината на шумите. 
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г) Последици од поплави 

 

Штетите на растенијата предизвикани од поплави се пред сè на земјоделските 
култури во непосредната околина на водотеците. 

 

 

д) Последици од суша 

 

Во последно време сè почести се последиците кај растенијата (сушење) од 
сушата во летниот и есенскиот период особено во североисточниот дел од 
територијата на општината. Овие последици се најизразени кај земјоделските и 
овошните култури (овоштарници, лозја и др.). 

 

ѓ) Последици од град 

 

И овој вид на непогода предизвикува значителни штети кај растенијата особено 
во летниот период. Најголеми штети се регистрирани кај земјоделските и овошните 
култури (овоштарници, лозја и др.). 

 

е) Последици од ниски температури, слана и врнежи на снег 

 

И од овој вид на опасности во анализираниот период во Општина Велес се 
евидентирани и очекувани штети кај растенијата и растителните производи, особено 
кај земјоделските и овошните култури, во фаза на цветењето или создавањето на 
плодовите. 

 

 ж) Последици од радиолошка контаминација 

 

           Можно е да се очекуваат и последици кај растенијата од радиолошката 
контаминација кои се сведуваат на уништување на летнината и залихите од храна, 
отежнато производство и снабдување и сл., а пред сè како резултат на ударното и 
топлотното дејство и радиоактивната контаминација на нуклеарните средства.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО НА  

РАСТЕНИЈАТА И ПРОИЗВОДИТЕ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

 

Организацијата на заштитата и спасувањето на растенија и производите од растително 
потекло ќе се обезбедува првенствено преку :  

- Заштита на растенијата на засеаните и други површини ; 
- Заштита на складираните растителни производи ;  
- Заштита на растенијата во тек на производство, преработка и дистрибуција ;  
- Заштита на шумите. 

Со организацијата на заштитата и спасувањето на растенијата и производите 
од растително потекло, ќе се опфатат активностите и мерките од превентивен 
карактер (превентивно дејствување) и оперативен карактер (оперативно дејствување). 

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло, 
ќе се спроведува според постојните законски прописи и овој план, а во него ќе 
учествуваат : локалната самоуправа, месните заедници, земјоделците, предвидените 
трговски друштва, здруженијата на граѓаните и надлежните државни органи. 

Надлежните државни органи: министерството за земјоделие и шумарство 
(подрачно одделение за земјоделие и шумарство, подрачно одделение за 
унапредување на земјоделието и инспекторите за земјоделие и шумарство), управата 
за хидрометеоролошки работи, дирекцијата за заштита и спасување, регионалниот 
центар за управување со кризи и други), ќе се вклучат во заштитата и спасувањето на 
растенијата според своите надлежности, планови и стандардни оперативни постапки, 
усогласени со активностите на општината. 

 

А).Превентивно дејствување 

 

Заради намалување на ефектите на природните непогоди и други несреќи и 
создавање на оптимални услови за заштита и спасување на растенијата и 
производите од растително потекло, општината Велес ќе ги преземе и спроведува 
следните превентивни активности: 

• Во согласност со планот за заштита и спасување од поплави да се 
направат предвидените насипи и препреки со кои се намалуваат 
можностите за плавење на земјоделските култури; 

• Во согласност со планот за заштита и спасување од пожари да се 
изврши парцелисување на шумите (правење на противпожарни 
препреки) со што ќе се намалат можностите за уништување на шумите 
од огнената стихија; 

• Да се пробијат шумски патишта, преку кои ќе се обезбеди поблизок и 
побрз пристап да опожарените површини; 

• Да се планира и реализира систем за новоднување на површините со 
земјоделски култури;  

• Утврдување на место за уништување на контаминирани растенија, кои 
не може да се деконтаминираат или преработуваат; 

• Редовна контрола на растенијата и производите од растително потекло 
од страна на земјоделците, инспекторите за земјоделие и шумарство од  
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министерството за земјоделство, шумарство (МЗШ) и подрачна единица 
за унапредување на земјоделието од МЗШ; 

• Поставување на противградобијни рампи и обезбедување на дежурство 
во летниот период; 

• Навремена реонизација и известување за настанатите последици од 
идентификувани или неидентификувани причинители; 

• Редовно ажурирање на податоците во плановите за заштита и 
спасување на растенијата и растителните производи; 

• Запознавање-едуцирање на земјоделците, земјоделските задруги и 
другите правни лица (земјоделски и растително преработувачки) за 
агротехничките и други заштитни мерки кои треба да се преземат заради 
заштита на растенијата;  

• Да се формира единица за заштита и спасување на растенија;  
• Едукација и редовен тренинг и потсетување, на членовите на екипите 

кои учествуваат во заштита и спасување на растенијата и растителните 
производи. 

 
Б). Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување, се опфатени активностите во заштита и 
спасување на растенијата и растителните производи и тоа: пред случување на 
непогодата (настанот), за време на непогодата (настанот) и по завршување на 
непогодата (настанот). 

 

Б.1.Активности пред случување на непогодата (настанот) 

 

Во случај кога загрозувањето и потенцијалните опасности се од предвидлив 
карактер и временски очекувани (растителни штетници, суша, поплави и др.), во 
временскиот интервал од дознавањето за можноста за случување на настанот па сè 
до случување на настанот, ќе се спроведат следните активности: 

• По добиеното известување за потенцијалните опасности кои може да ги 
загрозат растенијата и растителните производи, градоначалникот и 
одговорното лице разменуваат податоци за видот, обемот и очекуваното 
време за настанување на опасноста и за подготвеноста на државните 
органи кои учествуваат во заштитата и спасувањето на растенијата и 
растителните производи и тоа со:   
-Министерството за земјоделие и шумарство (подрачните единици за 
земјоделие и шумарство и за унапредување на земјоделието и 
инспекторите за земјоделие и шумарство); 

-Јавно претпријатие Македонски шуми-подружница Бабуна Велес; 

-ЦУК-РЦУК - за следење на состојбите и подготвеноста на системот за 
алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита и спасување и 
републичките сили за заштита и спасување за учество во заштитата и 
спасувањето на растенијата и растителните производи. 
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• По оценка на градоначалникот се активира-мобилизира општинскиот 
штаб за заштита и спасување; 

• Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот која ги загрозува 
растенијата и растителните производи, преку претседателите на  
месните заедници, медиумите или на друг начин, ќе се известат 
земјоделците, земјоделските задруги и правните лица од областа на 
земјоделието за опасностите кои се очекуваат и ќе им се укаже да ја 
следат состојбата и да  преземаат мерки  со кои ќе се намалат ефектите 
на очекуваната опасност, односно да постапуваат по упатствата кои ќе 
им ги дадат стручните лица од министерството за земјоделие и 
шумарство;  

• Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во заштитата и 
спасувањето на растенијата и растителните производи и тоа: 
-подготвеноста не екипите и единиците кои ги извршуваат активностите 
за заштита и спасување на растенијата и растителните производи за 
извршување на утврдените задачи; 

-подготвеност на субјектите во чии објекти се врши сместувањето на  
растителните производи, за примање на растителните прозизводи;  

-снабденоста на земјоделските аптеки со препарати и други заштитни 
средства за заштита од очекуваната опасност;  

-подготвеност на субјектите кои може да се ангажираат за превоз на 
растителните производи до местото за складирање; 

• Во зависност од видот на очекуваната опасност (поплава, ниски 
температури, снежни врнежи, слана, град, пожар и др.), ќе се постапува 
и според плановите кои ја уредуваат заштитата и спасувањето од тој 
вид на опасности, односно ќе се спроведуваат мерките кои се 
предвидени во нив; 

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување, се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во заштитата и 
спасувањето на растенијата и растителните производи. 

 

Б.2.Активности за времетраење на непогодата (настанот) 

       организација на спроведувањето на заштита на растенијата 

 

Заштитата и спасувањето на растенијата и растителните производи ќе ја 
спроведуваат првенствено земјоделците, земјоделските задруги и правните лица од 
областа на земјоделието, потоа општината преку службите на градоначалникот, 
заедно со другите субјекти, според однапред планираните и договорените обврски и 
надлежните државни органи според своите надлежности и планирани активности, 
согласно своите стандардни оперативни постапки. 

Активностите за заштита на растенијата и растителните производи за време 
траењето на непогодата-опасноста ќе се спроведува според следните последователни 
содржини: 

• Подготовки за старт (отпочнување) на оперативните активности; 
• Спроведување на заштитата и спасувањето. 
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Б.2.1. Подготовки за старт (отпочнување) на оперативните активности 

 

а) Извидување на реоните-локациите во кои е  

     настаната непогодата 

 

 Заради реална проценка на  опасностите и штетите кои се настанати од 
непогодата и соодветно планирање на активностите во заштитата и спасувањето на 
растенијата и растителните производи, градоначаникот на општината упатува стручни 
лица (во принцип помошникот на началникот на ОШЗС за заштита на растенијата и 
вработени од министерството за земјоделие и шумарство) во реонот на непогодата, 
кои ќе ја проценат состојбата и ќе предложат мерки за заштита и спасување.  

 

 б) Активирање-мобилизација   

 

По добиеното известување за престојни опасности за загрозување на  
растенијата и растителните производи од природни непогоди и други несреќи и 
размената на мислења со одговорните лица во надлежните државни органи, 
градоначалникот на Општина Велес,  доколку претходно не се активирани,  ги 
активира одговорното лице за заштита и спасување во општината и општинскиот штаб 
за заштита и спасување. 

Се анализираат добиените информации, а по сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат. После тоа,  доколку состојбата наложува се активираат сите учесници во 
заштитата и спасувањето на растенијата и растителни проиизводи им се наложува да 
почнат со спроведување на активностите за заштита и спасување на растенијата и 
растителните производи во согласност со овој план. 

  

в) Известување 

 

Известувањето на земјоделците, земјоделските задруги и правните лица од 
земјоделската дејност ќе се врши преку претседателите на месните заедници и 
регионалниот центар за управување со кризи, а во итни случаи и преку средствата за 
јавно информирање.    

Известување на субјектите кои учествуваат во заштитата и спасувањето на 
растенијата и растителните производи ќе се врши телефонски. 

в-1 Постапка на земјоделците  

По добиеното известување, отпочнуваат да  спроведуваат агротехнички и други 
заштитни мерки потребни и препорачани за тој вид на непогода. 

в-2 Постапка на правните лица 



 7 

Змјоделските задруги и другите субјекти учесници во заштитата и 
спасувањаето на растенијата и растителните производи отпочнуваат со извршувањето 
на обврските кои им се дадени. 

 

г) Планирање на активности при заштита на растенијата 

                и производите од растително потекло 

 

            Планирањето, раководењето и координирањето на активностите за заштита и 
спасување на растенијата и растителните производи од настаната непогода ќе го 
врши командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување според следниот 
последователен ред:  

г-1. Преку РЦУК Велес бара целосни или дополнителни податоци и информации за 
последиците, преземените мерки и ангажираните сили и средства. 

г-2. По потреба свикува состанок на ОШЗС на кој ја проценува настанатата состојба на 
база на добиените информации од теренот и утврдува план за дејствување во кој 
покрај другото ги опфаќа следните елементи:  

                - определува раководител на терен, кој ќе раководи со вкупните акции за 
заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло, кој во 
принцип треба да е помошникот за оваа мерка ;  

                - ги определува учесниците, основните правци и реони на кои приоритетно ќе 
се ангажираат учесниците ;  

                - го определува местото од каде раководителот на терен ќе раководи со 
активностите и акциите и го утврдува начинот на одржување на врските ; 

               - го утврдува правецот на движење на учесниците со расположивите 
превозни средства и ги упатува на предвидените реони ;  

               - утврдува екипи за обезбедување на храна, вода и средства за работа на 
учесниците, екипи за здравствена заштита и екипи за заштита од пожари и 
деконтаминација ;  

               - според укажаната потреба упатува дополнителни сили на целиот простор 
или по одделни реони ;  

               -  го утврдува времето за доставување на извештаи и времето за повторна 
проценка на состојбата кое вообичаено треба да е во вечерните часови;   

               -  ако во текот на акциите се оцени дека е потребно ангажирање од 
дополнителни сили и средства или ангажирање на воздухоплови, преку 
градоначалникот на општината се бара од дирекцијата за заштита и спасување 
ангажирање на републичките сили за заштита и спасување;  

               - доколку ангажираните сили и средства останат да дејствуваат и преку ноќта, 
го определува местото за нивно сместување;  

               - го утвдува начинот на враќање на учесниците и прибирање на ангажираната 
опрема и техничките средства. 
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г-3 По утврдувањето на планот за дејствување, на планираните учесници им се 
доставуваат изводи, односно се известуваат за обврските кои им се определени во заштитата и 
спасувањето на растенијата и производите од растително потекло. 

 

 д) Упатување на единицата и екипите за заштита и спасување на 

        растенија и растителни производи во реонот на непогодата 

 

По завршената мобилизација, просторните единици за заштита и спасување се 
упатуваат во загрозениот-настраданиот реон и тоа во почетниот реон за дејствување. 

Почетниот реон за дејствување го определува општинскиот штаб за заштита и 
спасување, а ги упатува и останатите екипи на учесниците на почетните реони за 
дејство кои ќе им ги определи. 

По оценка на штабот, градоначалникот на општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување. 

 

Б.2.2. Спроведување на заштитата и спасувањето  

на растенијата и растителните роизводи 

 

Спроведувањето на заштитата и спасувањето на растенијата и растителните 
производи во општината, ќе се врши различно во зависност од опасностите кои ги 
загрозуваат. 

Оперативното дејствување ќе се организира и спроведува од моментот кога ќе 
настанат можностите за загрозување на растенијата и производите од растително 
потекло или веќе настанале последиците од нив и тоа преку:  

           -  Благовремено забележување и јавување за промените кај растенијата и 
производите од растително потекло од страна на производителите и населението ;  

           - Упатување на екипата за контрола, земање на примероци за анализа и 
доставување до надлежните лаборатории;  

          - Наложување на соодветни мерки за заштита и спасување со запрашување, 
прскање, преработка, засолнување, чување и др.; 

          - Спроведување на мерките кои се наложени, при што како главни носители ќе 
бидат производителите и населението во загрозените реони;  

          - Поправка на квалитетот на растенијата и производите од растително потекло 
со физички и хемиски методи ; 

          - Механичко отстранување на заболените растенија во случај на недостаток на 
хемиски препарати за заштита;  

          - Упатување на дополнителни сили за заштита на растенијата и производите од 
растително потекло на надлежните субјекти и претпријатија кои се вклучуваат во 
заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло. 
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Откривањето и идентификацијата на опасностите (болести, штетници и 
хемиски агенси)  кои ги загрозуваат растенијата и производите од растително потекло, 
ќе го вршат стручни екипи и лаборатории на правните лица од областа на 
земјоделието и надлежните органи, служби и установи на државата.   

 

а) Растителни болести 

 

Ва заштитата и спасувањето на растенијата и растителните производи од 
растителни болести и штетници ќе учествуваат земјоделците, екипи-вработени во 
земјоделските задруги и правните лица од областа на земјоделското производство и 
преработувачка, просторните сили за заштита и спасување на општината и 
надлежните државни органи и институции. 

 

а-1) Запрашување 

 

Запрашувањето ќе се врши со соодветни препарати, а ќе го спроведуваат: 
земјоделците, екипи-вработени во земјоделските задруги и во правните лица од 
областа на земјоделското производство и преработувачка, просторните сили за 
заштита и спасување на општината и единицата за заштита и спасување на растенија 
и растителни производи на дирекцијата за заштита и спасување. 

 

а-2) Прскање 

 

Прскање ќе се врши со соодветни препарати, а ќе го спроведуваат: 
земјоделците, екипи-вработени во земјоделските задруги и во правни лица од областа 
на земјоделското производство и преработувачка, просторните сили за заштита и 
спасување на општината и единицата за заштита и спасување на растенија и 
растителни производи на дирекцијата за заштита и спасување. 

 

а-3) Собирање и складирање на плодовите 

 

Плодовите кои се во соодветна зрелост за употреба, ќе ги собираат 
земјоделците, екипи-вработени во земјоделските задруги и во правни лица од областа 
на земјоделското производство и преработувачка, просторните сили за заштита и 
спасување на општината и единицата за заштита и спасување на растенија и 
растителни производи на дирекцијата за заштита и спасување. 
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Штетници и мерки за нивно сузбивање 

 

Ред. 
бр. Штетници кај земјоделските култури Заштитни мерки 

1. Пламеница  

- примена на хемиски препарати  

- фунгициди и хербициди  

- примена на агротехнички мерки 

2. Пепелница 

3. Црнилка на тутунот 

4. Бактериски заболувања на градинарските 
култури 

5. Вирусни заболувања кај растенијата 

6. Лиснати вошки 

 

7. 

 

Полски глувци 

- примена на мамци и др.средства 
за уништување на овој вид на 
штетници 

 

Ред. 

број 
Штетници кај шумскиот еко систем Заштитни мерки 

1. Губерот  

- примена на биолошки средства     
за заштита 

2. Борова оса 

3. Жолтомешката 

4. Боров свиткувач 

 

 

б) Последици од хемиски препарати 

 

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло, 
ќе се врши со соодветни третирања за неутрлизација и деконтаминација, а ќе ја 
спроведуваат земјоделците, екипи-вработени во земјоделските задруги и во правни 
лица од областа на земјоделското производство и преработувачка, просторните сили 
за заштита и спасување на општината и единицата за заштита и спасување на 
растенија и растителни производи и единицата за РХБ деконтаминација на 
дирекцијата за заштита и спасување. 
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в) Последици од пожари 

 

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло 
ќе се врши соред планот за заштита од пожари, а ќе ја спроведуваат земјоделците, 
екипи-вработени во земјоделските задруги и во правни лица од областа на 
земјоделското производство и преработувачка, територијалната противпожарна 
единица, просторните сили за заштита и спасување на општината и единиците за 
заштита и спасување на растенија и растителни производи и за противпожарна 
заштита на дирекцијата за заштита и спасување. 

 

 г) Последици од поплави 

 

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло 
ќе се врши соред планот за заштита од поплави, а ќе ја спроведуваат земјоделците, 
екипи-вработени во земјоделските задруги и во правни лица од областа на 
земјоделското производство и преработувачка, територијалната противпожарна 
единица, просторните сили за заштита и спасување на општината и единиците за 
заштита и спасување на растенија и растителни производи и за противпожарна 
заштита на дирекцијата за заштита и спасување и надлежни органи на државната 
управа. 

 

 д) Последици од суша 

 

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло 
од суша ќе се врши со наводнување на земјоделските култури и собирање и 
складирање на плодовите, а ќе ја спроведуваат земјоделците, екипи-вработени во 
земјоделските задруги и во правните лица од областа на земјоделското производство. 

 

ѓ) Последици од град 

 

Заштитата од град ја врши управата за хидрометеоролошки работи со употреба 
на противградобијни ракети, а според свој план и стандардна оперативна постапка и 
земјоделците со примена на заштитни мрежи. 

 

е) Последици од ниски температури, слана и врнежи на снег 

 

Земјоделците ќе вршат заштита на растенијата и растителните производи од 
ниски температури, слана и врнежи од снег според добиените упатства со примена на 
соодветни агротехнички методи. 
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Б.2.3. Собирање и складирање на растенијата 

 и растителните произвои 

 

Заради заштита на растенијата и растителните производи од  дополнително 
очекуваните последици од непогодата, ќе се врши собирање и складирање, особено 
на растителните плодови. 

Собирањето ќе го вршат земјоделците, а ќе се складираат во сопствени 
простории или во објекти на правните лица. 

Во собирањето и транспортот на растенијата и растителните производи ќе им 
помагаат: просторните сили за заштита и спасување на општината и републичките 
единици за заштита и спасување на дирекцијата за заштита и спасување. 

Складирањаето на растенијата и растителите производи ќе се врши во реони и 
објекти наведени во прегледот.  

 

Реони и објекти за складирање на растителните производи  

Складирање на производите од растително потекло 

1 реон ММ инвест ( винарска визба и ладилници ) 

2 реон Жито Вардар ( силосите ) 

3 реон Југотутун ( магацини ) 

4 реон Вардар Градско ( магацини - силоси ) 

 

 Б.2.4. Логистичка поддршка 

 

 Логистичката поддршка ќе се обезбедува според планот за логистичка 
поддршка на учесниците, а првенствено за следните содржини: 

 а) Средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник 
за своите екипи. 

 б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите екипи. 

 в)  Здравствено обезбедување на учесниците ЈЗУ Здравен дом Велес. 

 г) Обезбедување на местата на интервенциите и транспортот ќе врши МВР-
СВР Велес. 

 Б.2.5. Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите на заштита и спасување на растенијата и производите од 
растително потекло ќе раководи и координира општинскиот штаб за заштита и 
спасување.  
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 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување, 
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. Командирите на единиците и екипите ќе 
раководат-командуваат со активностите кои се извршуваат на местото на непогодата. 

 

 Б.2.6. У ч е с н и ц и  

 

 Во заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло  
ќе учествуваат :  

• Градоначалникот на Општина Велес и неговите служби; 
• Просторните сили за заштита и спасување на Општина Велес; 
• Претседателот и советот на месните заедници; 
• Земјоделски задруги и други трговски друштва од областа на земјоделието 

и шумарството; 
• Трговски друштва во чии објекти ќе се складирааат растенијата и 

растителните производи (ММ Инвест-винарска визба и ладилници, 
Житовардар-силосите, Југотутун-магацин, АД Благој Горев-силосите и др.); 

• Јавно претпријатие Македонски Шуми-подружница Бабуна-Велес; 
• ЈЗУ Здравен Дом Велес; 
• Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и 

спасување-Велес,со републичките сили за заштита и спасување; 
• Управа за хидрометеоролошки работи-рампи за противградобијни ракети; 
• МВР-СВР-Велес; 
• ЦУК-РЦУК Велес и други. 
 

Учесниците меѓусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 

 

 Б.3.Активности по завршувањето на згрижувањето (настанот) 

 

 По престанување на потребата за заштита и спасување на растенијата и 
растителните производи, ангажираните интервентни екипи и единици се распуштаат и 
се враќаат на своите работни места.  

Искористувањето и преработката на складираните растенија и растителни 
производи ќе се врши договорно со сопствениците. 

Санација на последиците и штетите кои се настанати од настанатата природна 
непогода или друга несреќа  ќе се врши според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата општината ќе склучи договори со правните лица 
во постапка предвидена за време на природни непогоди и други несреќи. 
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П р е г л е д  

на превентивни активности во спроведувањето на заштитата и спасувањето 

на растенијатаод природни непогоди и други несреќи во Општина Велес 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

За
ш

ти
та

 и
 с

па
су

ва
њ

е 
на

 р
ас

те
ни
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та
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и 
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ои
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Во согласност со планот за заштита и 
спасување од поплави да се направат 
предвидените насипи и препреки со кои се 
намалуваат можностите за плавење на 
земјоделските култури. 

Служби на 
градоначалникот 

-МППЖС 

-МТВ 

-ДЗС 

31.12. 

2016 

Во согласност со планот за заштита и 
спасување од пожари да се изврши 
парцелисување на шумите (правење на 
противпожарни препреки) со што ќе се намалат 
можностите за уништување на шумите од 
огнената стихија. 

 ЈП Македонски 
шуми 

постојано 

Да се пробијат шумски патишта,преку кои ќе се 
обезбеди поблизок и побрз пристап да 
опожарените површини. 

 ЈП Македонски 
шуми постојано 

Да се планира и реализира систем за 
новоднување на површините со земјоделски 
култури. 

Сектор за 
урбанизам 

-МППЖС 

-МЗШ 

31.12. 

2018 

Утврдување на место за уништување на 
контаминирани растенија, кои не може да се 
деконтаминираат или преработуваат. 

Сектор за 
урбанизам 

-МППЖС 

-МЗШ 

31.12. 

2016 

Редовна контрола на растенијата и производите 
од растително потекло од страна на 
земјоделците, инспекторите за земјоделие и 
шумарство од Министерството за земјоделство 
(МЗШ), и вработени во МЗШ подрачна единица 
за земјоделие и шумарство и за унапредување 
на земјоделието. 

 -Инспектори за 
земјоделие и 
шумарство 

-земјоделците 

Постојано, 

а при 
очекувана 
непогода 

вонредно 

Поставување на противградобијни рампи и 
обезбедувањае на дежурство во летниот 
период. 

 УХМР постојано 

Навремена реонизација и известување за 
настанатите последици од идентификувани или 
неидентификувани причинители. 

 -МЗШ-ПЕ 

-РЦУК 

пред и за 
време на 
непогода 

Редовно ажурирање на податоците во 
плановите за заштита и спасување на 
растенијата и растителните производи. 

-Одговорно лице 

-ОШЗС 

Сите учесници 
постојано 

Запознавање-едуцирање  на земјоделците, 
земјоделските задруги и другите правни лица 
(земјоделски и растително преработувачки) за 
агротехничките и други заштитни мерки кои 
треба да се преземат заради заштита на 
растенијата. 

Кабинет на 
градоначалник 

-МЗШ-ПЕ 

-ДЗС-ПОЗС 

Постојано 

Да се формира единица за заштита и 
спасување на растенијата и производи од 
растително потекло. 

Совет на општина ДЗС-ПОЗС 31.12. 

2016 

Едукација и редовен тренинг и потсетување на 
членовите на екипите кои учествуваат во 
заштита и спасување на растенијата и 
растителните производи. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

ДЗС-ПОЗС 
постојано 
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Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување    

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ЦУК-РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

МЗШ-ПЕ-Министерство за земјоделие и шумарствоподрачна едица 

УХМР-Управа за хидрометеоролошки работи 

МППЖС-Министерство за просторно планирање и животна средина 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

 

П р е г л е д 

на оперативни активности за заштита и спасување на растенијата од 

природни непогоди и други несреќи во Општина Велес 

 

МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

П р е д   н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 
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ш

ти
та

 и
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њ

е 
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По добиеното известување за потенцијалните 
опасности кои може да ги загрозат растенијата и 
растителните производи, градоначалникот и 
одговорното лице разменуваат податоци за видот, 
обемот и очекуваното време за настанување на 
опасноста и за подготвеноста на државните органи 
кои учествуваат во заштитата и спасувањето на 
растенијата и растителните производи, и тоа со: 

-Министерството за земјоделие и шумарство 
(подрачните единици за земјоделие и шумарство и за 
унапредување на земјоделието и инспекторите за 
земјоделие и шумарство); 

-Јавно претпријатие Македонски шуми-подружница 
Бабуна Велес; 

-ЦУК-РЦУК -за следење на состојбите и подготвеноста 
на системот за алармирање; 

-ДЗС-ПОЗС - за подготвеноста на системот за заштита 
и спасување и републичките сили за заштита и 
спасување за учество во заштитата и спасувањето на 
растенијата и производи од растително потекло. 

-Градоначалник 

-одговорно лице 

-Министерство за 
земјоделие и 
шумарство 

-ЈП Македонски 
шуми 

-ЦУК-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

По оценка на градоначалникот се активира-
мобилизира општинскиот штаб за заштита и 
спасување. 

Одговорно лице Членови на ОШЗС 

Веднаш по дознавањето за потенцијалната опаснот 
која ги загрозува растенијата и растителните 
производи,преку претседателите на  месните 
заедници, медиумите или на друг начин ќе се известат 
земјоделците, земјоделските задруги и правните лица 

-Одговорно лице 

-ОШЗС 

 

-ЦУК-РЦУК 

-Електронски 
медиуми 
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од областа на земјоделието, за опасностите кои се 
очекуваат и ќе им се укаже да ја следат состојбата и 
да  преземаат мерки  со кои ќе се намалат ефектите 
на очекуваната опасност,односно да постапуваат по 
упатствата кои ќе им ги дадат стручните лица од 
министерството за земјоделие и шумарство. 

-Претседатели на 
месни заедници 

 

Се врши проверка на оспособеноста на учесниците во 
заштитата и спасувањето на растенијата и 
растителните производи и тоа: 

-подготвеноста не екипите и единиците кои ги 
извршуваат активностите за заштита и спасување на 
растенијата и растителните производи за извршување 
на утврдените задачи; 

-подготвеност на субјектите во чии објекти се врши 
сметувањето на  растителните производи за примање 
на растителните прозизводи;  

-снабденоста на земјоделските аптеки со препарати и 
други заштитни средства за заштита од очекуваната 
опасност;  

-подготвеност на субјектите кои може да се 
ангажираат за превоз на растителните производи до 
местото за складирање. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

Сите учесници 

Во зависност од видот на очекуваната опасност 
(поплава, ниски температури, снежни врнежи, слана, 
град, пожар и др.), ќе се постапува и според 
плановите кои ја уредуваат заштитата и спасувањето 
од тој вид на опасности, односно ќе се спроведуваат 
мерките кои се предвидени во нив. 

 Сите учесници 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување се врши прераспределување на задачите 
на учесниците во згрижувањето. 

ОШЗС Останати учесници 

   

З а   в р е м е   н а   н е п о г о д а  т а  (настанот) 
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од
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ив
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ак
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а)Извидување на реоните-локациите во кои е   

настаната непогодата 

 

-Градоначалник 

-ОШЗС-помошник 
на началникот 

-МЗШ-вработени 

-инспектори по 
земјоделие и 
шумарство 

б) Активирање-мобилизација на:  

-одговорното лице и ОШЗС  

-останатите учесници 

-Градоначалник 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

Останатите 
учесници 

в) Известување 

Известувањето на земјоделците и 
земјоделските задруги и правните лица од 
земјоделската дејност ќе се врши преку 
претседателите на месните заедници и 
регионалниот центар за управување со кризи, 
а во итни случаи и преку средствата за јавно 
информирање. 

-одговорното лице 

-ОШЦЗ 

-Претседателите 
на месните 
заедници 

-РЦУК 

-електронски 
медиуми 
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Известување на субјектите кои учествуваат 
во згрижувањето ќе се врши телефонски. 

в-1 Постапка на земјоделците 

По добиеното известување отпочнуваат да  
спроведуваат агротехнички и други заштитни 
мерки потребни и препорачани за тој вид на 
непогода. 

в-2 Постапка на правните лица 

Змјоделските задруги и другите субјекти 
учесници во заштитата и спасувањаето на 
растенијата и растителните производи, 
отпочнуваат со извршувањето на обврските 
кои им се дадени. 

г) Планирање на активности при заштита на 

растенијатаи производите од растително  

потекло 

Планирањето, раководењето и координирањето на 
активностите за заштита и спасување на 
растенијата и растителните производи од 
настаната непогода ќе го врши командантот на 
општинскиот штаб за заштита и спасување. 

Командантот на 
ОШЗС 

-МЗШ-ПЕ 

-ДЗС-ПОЗС 

д) Упатување на единицата и екипите за  

заштита и спасување на растенијатаи  

производите од растително потекло во   

реонот на непогодата-почетен реон за  

дејствување 

Почетниот реон за дејствување го 
определува општинскиот штаб за заштита и 
спасување, а ги упатува и останатите екипи 
на учесниците на почетните реони за дејство 
кои ќе им ги определи. 

По оценка на штабот,градоначалникот на 
општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување 
на Дирекцијата за заштита и спасување. 

-ОШЗС; 

-коомандирите на 
единиците 

Командирите на 
екипите и единиците 
на останатите 
учесници 
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а) Растителни болести 

а-1) Запрашување 

Запрашувањето ќе се врши со соодветни 
препарати, а ќе го спроведуваат: земјодел- 
ците, екипи-вработени во земјоделските 
задруги и во правни лица од областа на 
земјоделското производство и преработува-
чка, просторните сили за заштита и 
спасување на општината и единицата за 
заштита и спасување на растенија и 
растителни производи на дирекцијата за 
заштита и спасување. 

а-2) Прскање 

Прскање ќе се врши со соодветни 
препарати,а ќе го спроведуваат: земјодел-
ците, екипи-вработени во земјоделските 
задруги и во правни лица од областа на 
земјоделското производство и преработу-
вачка, просторните сили за заштита и 
спасување на општината и единицата за 
заштита и спасување на растенија и 
растителни производи на дирекцијата за 
заштита и спасување. 

а-3) Собирање и складирање на плодовите 

Плодовите кои се во соодветна зрелост за 
употреба,ќе ги собираат земјоделците, екипи-
вработени во земјоделските задруги и во 
правните лица од областа на земјоделското 
производство и преработувачка,просторните 
сили за заштита и спасување на општината и 
единицата за заштита и спасување на 
растенија и растителни производи на 
дирекцијата за заштита и спасување. 

-ОШЗС 

-просторни сили 

-земјоделците 

-земјоделски 
задруги 

-единици на ДЗС-
ПОЗС 

-екипи на МЗШ 

-ТД во кои се 
складира 

 

б) Деконтаминација од хемиски препарати 

Заштитата и спасувањето на растенијата и 
производите од растително потекло, ќе се 
врши со соодветни третирања за неутрлиза-
ција и деконтаминација. 

 

-ОШЗС 

-просторни сили 

-Земјоделците 

-Земјоделските 
задруги 

-ТД кои произведу-
ваат, преработуваат 
и складираат 

-единиците на ДЗС 

в) Заштита и спасување од пожари 

Заштитата и спасувањето на растенијата и 
производите од растително потекло ќе се 
врши соред планот за заштита од пожари. 

-ОШЗС 

-просторни сили  

-Земјоделците иТД 

-единиците на ДЗС 

-екипи по планот за 
заштита од пожари 

г) Заштита и спасување од поплави 

Заштитата и спасувањето на растенијата и 
производите од растително потекло ќе се 
врши според планот за заштита од поплави. 

-ОШЗС 

-просторни сили  

-Земјоделците иТД 

-единиците на ДЗС 

-екипи по планот за 
заштита од поплави 
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д) Заштита од последиците од суша 

Заштитата и спасувањето на растенијата и 
производите од растително потекло од суша 
ќе се врши со наводнување на посевите и 
собирање на растенијата и плодовите и нивно 
преработување и складирање. 

-ОШЗС 

-просторни сили 

-земјоделците 

-ТД-земјоделско 
производство 

-единици на ДЗС-
ПОЗС 

-екипи на МЗШ 

-ТД во кои се 
складира 

ѓ) Заштита од град 

Заштитата од град ја врши управата за 
хидрометеоролошки работи со употреба на 
противградобијни ракети, а според свој план 
и стандардна оперативна постапка и 
земјоделците со примена на заштитни мрежи. 

 УХМР 

е) Заштита од ниски температури,слана и  

    врнежи на снег 

Земјоделците ќе вршат заштита на растени-
јата и растителните производи од ниски 
температури, слана и врнежи од снег според 
добиените упатства со примена на соодветни 
агротехнички методи. 

 -земјоделците 

-ТД-земјоделско 
производство 

 

Ло
ги

ст
ич

ка
 п

од
др

ш
ка

 а) Средства за извршување на задачите на 
интервентните екипи-секој учесник за своите 
екипи. 

-сектор за 
финансии 

Според плановите 
на учесниците 

б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за 
своите екипи. 

-сектор за 
финансии 

Според плановите 
на учесниците 

в)  Здравствено обезбедување на учесниците, 
ќе врши ЈЗУ Здравен дом Велес. 

Единица за ПМП ЈЗУ Здравен дом 
Велес 

г) Обезбедување на местата на 
интервенциите и транспортот и  ќе врши МВР-
СВР. 

 МВР-СВР 

Р а к о в о д е њ е 

Со активностите во давањето на заштита и спасување 
на растенијата и производите од растително потекло, 
ќе раководи и координира општинскиот штаб за 
заштита и спасување.  

При ангажирањето на републичките сили за заштита и 
спасување, раководењето и координацијата ќе ги 
врши подрачниот штаб за заштита и спасување на 
дирекцијата за заштита и спасување. 

Командирите на единиците и екипите ќе раководат-
командуваат со активностите кои се извршуваат на 
местото на непогодата. 

ОШЗС ПШЗС 
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П о с л е    н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 

 По престанување на потребата за заштита и 
спасување на растенијата и растителните производи, 
ангажираните интервентни екипи и единици се 
распуштаат-се враќаат на своите работни места. 

-ОШЗС Командирите на 
екипите на 
останатите 
учесници 

Искористувањето и преработката на складираните 
растенија и растителни производи се врши договорно 
со сопствениците. 

 Земјоделците 
според склучени 
договори 

Санација на последиците и штетите кои се настанати 
од настанатата природна непогода или друга несреќа, 
ќе се врши според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата општината ќе склучи 
договори со правните лица во постапка предвидена за 
врема на природни непогоди и други несреќи. 

Општина Велес Правни лица според 
склучени договори 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување   

МЗШ-ПЕ-Министерство за земјоделие и шумарство-подрачна единица 

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ПШЗС-Подрачен штаб за заштита и спасување Велес 

МВР-Министерство за внатрешни работи 

РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ТППЕ-Територијално професионална противпожарна единица 

УХМР-Управа за хидро метероолошки работи 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

ПМП-Прва медицинска помош 
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Преглед 

на одговорните служби и лица  

 
Д е ж у р н и   с л у ж б и 

орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ТППЕ Велес 193   

    

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев   

Преседател на советот    

Одговорно лице    

Министерство за земјоделие и шумарство-подрачно одделение Велес 

Раководител на ПЕ    

Раководител на ПЕ    

Земјоделски инспектор    

Шумарски инспектор    

Јавно претпријатие Македонски Шуми-подружница Бабуна-Велес 

Директор    

Заменк на директор    

Одговорно лице    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов   
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ЈЗУ Здравен Дом Велес 

Директор    

Началник на брза помош    

Управа за хидрометероолошки работи 

Рaководител    

Одговорно лице    

Други учесници 

    

    

    

    

 

     Совет на Општина Велес   

 

Прилози :  

-прилог-1 прегелед на субјектите кои учествуваат за заштитата и спасувањето  

 на растенијата и производите од растително потекло; 

-прилог-2 преглед на институции кои се занимаваат со заштита и спасување на  

 растенија и производи од растително потелко;   

-прилог-3 преглед на средствата за заштита на растенија и производи од  

 рстително потекло и начин на обезбедување; 

-прилог-4 преглед на земјоделски аптеки во Општина Велес; 

-прилог-5 преглед на единиците за заштита и спасување на растенија и  

 производи од  растително потекло; 

-прилог-6 преглед на силоси и складишта во Општина Велес; 

-прилог-7 преглед на структурите на земјоделските површини; 

 -прилог-8 преглед на градежна механизација.                                                
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Прилог бр.1       
 

ПРЕГЛЕД 
На субјекти кои се занимаваат со заштита 

на растенија и производи од растително потекло евидентирани 
на територија што ја покрива ДЗС ПО Велес 

 
 Велес,април 2015 година 

 

 
 

Ажурирал : _______________________________ 
 

 
Ред . 
бр. 

 

 
Име на субјектот 

 
Адреса 

 
Раководител 

 
Телефон / моб/ 

факс 

 
забелешка 

1 2 3 4 5 6 
1. Жито Вардар груп Моша Пијаде 2 Ташев Ристо 043/231-743  
2. АД Сокотаб магацин Велес Алексо Демниевски бб Јован Ристов 043/234-533  
3.  ЈП Македонски шуми ШС Бабуна Шефки Салибб Сокаровски Боге 043/233-566  
4. АД Благој Ѓорев Алексо Демниевски 18 Лазов Горанчо   
5. Вардар -Градско Градско  043/251-007  
6. АД Југотутун Алексо Демниевски бб Валентина Ј.   
7. ММ Инвестмен - визба Велес Скопски Пат бб Злате Димовски 043/312-620  
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Прилог:2 

 

П р е г л е д  
на институциите кои се занимаваат со заштита на растенијата  

и производите од растително потекло 

 

 

       1. Републички завод за здравствена заштита Велес 

       2. Министерство за животна околина и просторно планирање инспекторат  

Велес 

       3. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство –  

одделение Велес 

       4. Управа за хидрометеоролошки работи  

       5. Ветеринарен институт 

       6. Институт за земјоделство 

       7. Дирекција за радијациона заштита  

       8. Министерство за одбрана регионално Велес  

       9. Единицата на локалната самоуправа Велес  

     10. ТД, ЈП, установи и служби ( ЈКП Дервен, ЈКП Тополка, АД Д.Митрев, АД  

Б.Ѓорев, АД  Ж.Вардар, Југотутун) 

     11. РЦУК Велес  

     12. Дирекција за заштита и спасување ПО Велес  
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Прилог:3 

 

Преглед  
на средствата зазаштита на растенијата  

и производите од растително потекло  

и начин на нивно обезбедување  

 

состојба : мај 2015 година 

Ред. 
Број Фунгициди Инсектициди Хербициди 

1. Антракол Моспилан Цидокор 

2. Ридомил Рапид Рандап 

3. Беномил Конфидор Моносан 

4. Рубиган Ланата  

5. Анкозеп Актара  

6. Цинеб Абамактин  

 

            Обезбедувањето на средствата за заштита на растенијата и производите од 
растително потекло ќе се одвива организирано од Штабот за заштита и спасување од 
Општина Велес од Земјоделските аптеки и дистрибутерите на средствата за заштита 
на растенијата. 

 

Ажурирал : _______________________ 
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Прилог 4 

 
ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ АПТЕКИ 

Велес,април 2015 година 
Ред.
број Име на аптеката адреса телефон сопственик Мобилен 

телефон забелешка 

1. Агропин Агро ДООЕЛ  Велес Нада Бутникошарева 48 043/234-118 Марија Ацковска 070-594-307  
2. Аграр ДООЕЛ  Велес Петре прличко бб - Димов Димче 076-441-666  

3. Агроведема  ДООЕЛ Велес 
Градско Маршал Тито 74  Градско 043/251-250 Андреева Марика 071-879-069  

4. Агроведема  ДООЕЛ Велес 
Градско Магацин  Градско 043/251-017 Андреева Марика 071-879-069  

5. Ас Трејд ДООЕЛ  Велес 
Градско Маршал  Тито бб Градско 043/251-844 Атанас Самандов 070-707-492  

6. Вердихем  Велес Благој Ѓорев 98 Белес 043/232-686 Влаинова Сунчица 070-265-194  
7. Вердихем  Велес Нада Бутникушарева 1 043/232-686 Влаинова Сунчица 070-265-194  
8. Балкан ДООЕЛ Велес Браќа Капчеви бр 7  Ангелова Вилма 071-213-061  
9. Сокол ДООЕЛ Велес 1 Нада Бутникошарева бб Велес 043/231-686 Стојанова Светлана 070-276-400  
10. Сокол ДООЕЛ Велес 2 Благој Ѓорев 130 Велес  Стојанова Светлана 070-276-400  
12. Сокол ДООЕЛ Велес 3 Село Раштани Велес  Стојанова Светлана 070-276-400  
13. Сокол ДООЕЛ Велес 4 Село Чашка - Чашка  Стојанова Светлана 070-276-400  
14. Сокол ДООЕЛ Велес 5 Село Лозово   Лозово  Стојанова Светлана 070-276-400  
15. Кактус ДООЕЛ Велес Петре Прличко бб 043/222-653 Дервишова Цвета -  

16. Магро МБ агрохемикал ДООЕЛ 
Скопје Нада Бутникошарева бб Велес - Никола Николов 075-354-000  

17. Зани комерц ДООЕЛ 
ВелесГрадско Маршал Тито ББ Градско - Илија Николов -  

18. Хемо Мак пестицид Благој Ѓорев 117  Велес 043/212-552 Горан Јовановиќ   
19. Хемо Мак пестицид Магацин с. Башиносело 043/212-552 Урош Јовановиќ   

       
 
 

Ажурирал : _______________________________ 
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Прилог:5 

 

П р е г л е д  
на единиците зазаштита на растенијата и 

 производите од растително потекло 

Состојба : мај 2015 година 

Ред. 
број 

Субјекти за заштита на растенијата и производите  

од растително потекло 

1.  Просторни сили за заштита и спасување од Општина Велес 

2.  Земјоделски здруженија и Здруженија на граѓани од Општина Велес 

3.  Еколошки друштва ( ЕД Вила Зора ) 

4.  Дирекција за заштита и спасување ПО Велес 

 

Ажурирал : _________________________ 
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Прилог бр.6    
                                              

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИОНАЛНИ СИЛОСИ И СКЛАДИШТА ЗА ПРОИЗВОДИ  
ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО ПО ВИД И КОЛИЧИНИ  

 

 

Ажурирал : ____________________________

 
Вид на 
објект 

 
Населен
о место 

 
Сопствени

к 

Силоси 
(зрнеста 
стока) 

 Адреса – 
локација 

Складиште 
Винарски 
визби (хл) Адреса / 

локација 
Вк.б

р 

Кол.в
о 

тони 

Вк.б
р 

Кол.в
о 

тони 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Се 
складира 

сончоглед, 
репица, 

соја, може 
и житни 

култури – 
исправни  

Велес 

А.Д. 
“БЛАГОЈ 
ЃОРЕВ“ 
Велес 

22 11000 

Алексо 
Демниевск
и 18Велес 

   
 6  3900    
14 9800    

Цистерни 
во кој се 

складира – 
чува 
вино, 

гроздов 
мед, вински 
дестилат, 
вињак и 
ракија 

Велес 

 
Винараска 
визба 

ММ 
Инвестмен 

ДОО 
Скопје 

Подружн. 
Винарска 

визба 
ЛОЗАР – 
В е л е с 

   88 360  
 
 

Скопски пат 
бб 

Индустриск
а зона 

           
Велес 

   18 1600 
   68 500 
   10 5000 
   108 230 
   39 280 
   54 460 
   21 100 
   1 210 
   6 3000 
   4 1500 

Силоси во 
кој 

сескладира 
пченица и 
брашно  и 
истите се 

исправни за   
складирањ

е 

 
  Велес 

 
 

Гроуп 
          
Жито 
Вардар 

12 9000  
Моша 

Пијаде 2 
В Е Л Е С 

   
10 2500    
20 3000    
16 800    

Силоси за 
складирењ
е, јачмен, 
пченка и 

пченица  -  
исправни за 
складирањ

е 

 
   
Градско 

1 5000  
Градско 

   
1 6000    
1 8000    
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Прилог бр.7     

 
ПРЕГЛЕД 

НА СТРУКТУРИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ  
ЗА ПРОИЗВОДИ НА ПРОИЗВОДИ ОД  РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО  

Состојба : мај 2015 година 

 
 

ажурирал : ___________________________ 
 
 

 

 
Ред . 
бр. 

 

 
Земјоделско 

земјиште 

 
Општина Велес 

во хектари 

 
Земјоделски претпријатија 

во хектари 

 
Индивидуални земјоделци 

во хектари 

 
Забелешка 

1.  Ораници и бавчи 5658    
2.  Овошни градини 3    
3.  Лозја  105    
4.  Ливади  49    

1-4 Вкупно обработлива 
земјоделска површина 5815    

5.  Пасишта  43830    
6.  Шуми 59.672 ха    
7.  Неплодна површина      

1-7 Вкупна површина      
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Прилог бр.8 
 

ПРЕГЛЕД 
на градежна механизација и теренски возила кои се вклучуваат во заштитата и спасувањето за потребите на мерките 

за заштита и спасување на растенија и производи од растително потеклово Општина Велес 
Состојба : мај 2015 

 
ажурирал : ____________________________ 

 
 
 
 

Ред .  
бр. 

 

Фирми вклучени во мерката 
ЗиС на растенија и производи 

од растително потекло во 
 Општина Велес 

Вид и број ма механизација и теренски возила 
 

 
Забелешка 

Булдожер Утоварач Багер Камион до 
 20 т Теренско возило 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Г.П.„Изгрев” Велес       
2. Г.П. „Делта пром”Велес        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
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III.12 П  Л  А  Н 

за асанција на теренот во Oпштина Велес 

 

 

Извод од процената : 

 

Од природните непогоди и други несреќи кои ја загрозуваат територијата на 
Oпштина Велес се очекуваат последици по луѓето, животните, растенијата и 
животната средина. 

Загинати луѓе се очекува да има во поголем број при земјотреси, урбани 
пожари, техничко-технолошки несреќи, големи несреќи во патниот, железничкиот и 
авиосообраќајот и други. 

При појава на зоонози, паразитни заболувања и индиректно од други природни 
непогоди и други несреќи (поплава, пожар и др.) се очекува да има поголем број на 
загинати животни и неупотребливи производи од животинско потекло. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА АСАНЦИЈАТА НА ТЕРЕНОТ 

 

Организацијата на асанацијата на теренот опфаќа :  

- Планирње на активности за спроведување на асанацијата на теренот; 
- Подготвување  на активности за спроведување на асанација на теренот;  
- Спроведување на асанација на теренот. 

Со организацијата за асанацијата на теренот, ќе се опфатат активностите и 
мерките од превентивен карактер (превентивно дејствување) и оперативен карактер 
(оперативно дејствување). 

Асанацијата на теренот ќе се спроведува според постојните законски прописи и 
овој план, а во него ќе учествуваат службите на градоначалникот и просторните сили 
на општината, месните заедници, ЈКП Дервен, трговските друштва, здруженијата на 
граѓани и надлежните државни органи и институции. 

Надлежните државни органи: Министерството за здравство-санитарен и 
здравствен инспекторат, ЈЗУ за Јавно здравство, институтот за судска медицина, 
министерство за внатрешни работи-СВР Велес, министерството за земјоделие и 
шумарство (подрачно одделение за земјоделие и шумарство-Велес), министерство за 
животна средина и просторно планирање, министерство за транспорт и врски, 
дирекцијата за заштита и спасување, регионалниот центар за управување со кризи и 
други ќе се вклучат во спроведувањето на асанацијата според своите надлежности, 
планови и стандардни оперативни постапки, усогласени со активностите на 
општината. 
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А).Превентивно дејствување 

  

Со цел да се создадат потребни (оптимални) услови за спроведување на 
асанацијата на теренот, Oпштинa Велес ќе ги преземе и спроведува следните 
превентивни активности: 

• Изработка на план за заштита и спасување (мерката асанација) и 
редовно ажурирање на податоците во него; 

• Определување на  места (заеднички гробници) за закоп на загинатите 
луѓе (лешовите)  и истите ќе ги внесе во урбанистичките планови; 

• Определување на места за закоп на загинатите животни (мршите)  и 
истите ќе ги внесе во урбанистичките планови; 

• Определување на локација за депонирање и уништување на сите 
видови на отпадоци и други опасни материи и нејзино внесување во 
урабанистичките планови; 

• Пополнување на единицата за асанација со персонал и материјални 
ресурси според личниот и материјалниот состав; 

• Изработка на проект за асанација на објекти за водоснабдување;    
• Едуцирање (обучување) и оспособување на припадниците на единицата 

за асанација на теренот и на членовите на екипите кои учествуваат во 
асанацијата на теренот;  

• Редовен тренинг, увежбување и потсетување на припадниците на 
единицата за асанација на теренот и на членовите на екипите кои 
учествуваат во асанацијата на теренот;  

• Обезбедување на потребен минимум на персонални и материјални 
ресурси за функционирање на асанацијата на теренот;        

• Запознавање-едуцирање на настраданото и загрозеното население за 
обврските кои ги имаат во извршувањето на асанацијата.  

 

Б). Оперативнo дејствувањe 

 

Со оперативното дејствување се опфатени активностите во спроведувањето на 
асанацијата на теренот и тоа: пред случување на непогодата (настанот), за време на 
непогодата (настанот) и по завршување на непогодата (настанот). 

. 

Б.1.Активности пред случување на непогодата (настанот) 

 

Активностите пред случување на непогодата (настанот) во асанацијата на 
теренот се последователен производ на активностите во останатите мерки за заштита 
и спасување. Како посебно издвоени активности за оваа мерка што ќе ги спроведува 
општината се следните активности: 

• Размена на податоци за подготвеноста на државните органи кои 
учествуваат во асанација на теренот и тоа : 
 
-министерството за здравство-санитарен и здравствен инспекторат, ЈЗУ  

за јавно здравство, институтот за судска медицина; 
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-министерство за внатрешни работи-СВР Велес; 

-министерството за земјоделие и шумарство ( подрачно одделение за  

 земјоделие и шумарство-Велес); 

-министерсво за животна средина и просторно планирање; 

-министерство за транспорт и врски; 

-регионален центар за управување се кризи; 

-дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и     

                         спасување. 

• Проверка на  местата (заеднички гробници) за закоп на загинатите луѓе 
(лешовите)-дали се слободни локациите и пристапот до нив; 

• Проверка на местата за закоп на загинатите животни (мршите)-дали се 
слободни локациите и пристапот до нив; 

• Проверка на  локацијата за депонирање и уништување на сите видови 
на отпадоци и други опасни материи-дали е слободна и пристапна за 
механизација; 

• Проверка на пополнетоста на единицата за асанација на теренот со 
припадници и материјални ресурси според личниот и материјалниот 
состав; 

• Проверка на можностите за реализација на проектот за асанација на 
објекти за водоснабдување;    

• Проверка на едуцираноста и оспособеноста на припадниците на 
единицата за асанација на теренот; 

• Проверка на подготвеноста на останатите екипи кои учествуваат во 
асанацијата на теренот (пополнетост, обученост, опременост и др.);  

• Обезбедување на потребен минимум на персонални и материјални 
ресурси за функционирање на асанацијата на теренот;       

• По оценка на општинскиот штаб за заштита и спасување се врши 
прераспределување на задачите на учесниците во асанација на теренот. 

 

Б.2.Активности за времетраењето на непогодата (настанот)- 

       организација на спроведувањето на асанацијата на теренот 

 

Активностите за асанација на теренот за време траењето на непогодата-
опасноста, ќе се спроведува според следните последователни содржини: 

• Подготовки за отпочнување на оперативните активности и 
• Спроведување на заштитата и спасувањето. 

 
 

Б.2.1. Подготовки за отпочнување на оперативните активности 

а) Извидување на реоните-локациите во кои е настаната непогодата. 
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Извидување на реоните  за кои од претходните извидувачи има информации 
или сомневање дека има лешови и мрши или други отпадни и опасни материи, врши 
екипа составена од помошникот на началникот за асанација во ОШЗС, инспекторот за 
животна средина, здравствениот и санитарен инспектор и ветеринарниот инспектор, 
кои ја проценуваат состојбата и предлагаат мерки за асанација на теренот.  

 

 б) Активирање-мобилизација   

 

На предлог на екипата за извидување или на надлежните државни органи, 
градоначалникот на општина Велес, доколку претходно не се активирани,  ги активира 
одговорното лице за заштита и спасување во општината и општинскиот штаб за 
заштита и спасување и единицата за асанација на теренот. 

После сеопфатната процена, доколку состојбата наложува се бара да се 
активираат сите учесници во асанацијата на теренот  предвидени во овој план и им се 
наложува да почнат со спроведување на асанацијата на теренот. 

 

в) И з в е с т у в а њ е 

 

Известувањето на населението ќе се врши преку претседателите на месните 
заедници и регионалниот центар за управување со кризи, а во итни случаи и преку 
средствата за јавно информирање (ТВ канал 21,ТВ Здравкин, Радио 5 фм и интернет 
порталите). 

Известување на субјектите кои учествуваат во асанацијата на теренот 
предвидени со овој план ќе се врши телефонски.  

По добиеното известување, учесниците отпочнуваат да ги  спроведуваат 
планираните или наложените мерки за асанација на теренот и воспоставуваат 
постојана врска со општинскиот штаб за заштита и спасување заради размена на 
податоци и координирање на активностите за асанација на теренот. 

 

г) Планирање на активности за асанација на теренот 

 

            Планирањето, раководењето и координирањето на активностите за асанација на теренот 
ќе го  врши командантот на општинскиот штаб за заштита и спасување, според следниот 
последователен ред :  

г-1. Од учесниците или преку РЦУК, бара целосни или дополнителни податоци и информации 
за последиците поради кои треба да се врши асанација на теренот (број на лешови или мрши, 
реони во кои се пронајдени, вид на отпадни и опасни материи, проценети количини, реоните во 
кои се пронајдени и друго), преземени мерки и ангажираните сили и средства и друго;  

г-2. По потреба свикува состанок на штабот на кој ја проценува настанатата состојба на база на 
добиените информации од теренот и утврдува план за дејствување, во кој покрај другото ги 
опфаќа следните елементи :  
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                - определува раководител на терен, кој ќе раководи со вкупните акции за асанација на 
теренот, кој во принцип треба да е помошникот за оваа мерка ;  

                - ги определува учесниците, основните правци и реони на кои приоритетно ќе се 
ангажираат учесниците ;  

                - го определува местото од каде раководителот на терен ќе раководи со активностите 
и акциите и го утврдува начинот на одржување на врските ; 

               - го утврдува правецот на движење на учесниците со расположливите превозни 
средства и ги упатува на предвидените реони; 

    - го утврдува правецот на движење на транспортните средства со лешови или мрши, 
отпадни и опасни материи до местото на закопот или уништувањето; 

               - определува екипи за обезбедување на храна, вода и средства за работа на 
учесниците, екипи за здравствена заштита, екипи за деконтаминација и други екипи доколку за 
тоа има потреба;  

               - според укажаната потреба планира ангажирање на дополнителни сили на целиот 
простор или во одделни реони ;  

               -  го утврдува времето на доставување на извештаи и времето на повторна проценка на 
состојбата, кое вообичаено треба да е во вечерните часови;   

               - доколку ангажираните сили и средства останат да дејствуваат и преку ноќта, го 
определува местото за нивно сместување;  

               - го утвдува начинот на враќање на учесниците и прибирање на ангажираната опрема 
и техничките средства . 

г-3 По утврдувањето на планот за дејствување на планираните учесници им се 
доставуваат изводи, односно се известуваат за обврските кои им се определени во асанацијата 
на теренот. 

 

 д) Упатување на единицата и екипите за асанација на теренот 

 

По завршената мобилизација, единицата за асанација се упатува во  почетниот 
реон за дејствување. 

Почетниот реон за дејствување го определува командантот на општинскиот 
штаб за заштита и спасување, кој истовремено ги упатува и останатите екипи на 
учесниците во почетните реони за дејство кои ќе им ги определи. 

По оценка на штабот, градоначалникот на општината бара ангажирање и на 
републичките сили за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување 
или на други државни органи и институции. 

 

 

Б.2.2. Спроведување на асанација на теренот 
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Спроведувањето на асанацијата на теренот ќе се врши различно во зависност 
од видот на последиците (лешови, мрши, отпадни и опасни материи) и нивната 
застапеност (поединечно само еден вид или комбинирано еден, два или повеќе вида). 

Оперативното дејствување ќе се организира и спроведува од моментот кога ќе 
се добијат-потврдат информациите за настанатите последици според следниот 
последователен ред на активности:  

-пронаоѓање, идентификација и евидентирање на загинати лица; 

-собирање, транспорт и закоп на загинати лица (лешови); 

-собирање, транспорт и закоп на загинати животни (мрши); 

-прибирање и отстранување на штетни отпадоци и опасни материи; 

-чистење на теренот од инсекти, штетници и глодари; 

-дезинфекција, дезинсекција и дератизација на простори и објекти како и други  

 хигиено-епидемиолошки мерки; 

 -запознавање на населението во загрозеното подрачје за активностите кои се  

  спроведуваат за асанација на теренот, превентивните и оперативните мерки  

на заштита кои треба секој да ги спроведува, начинот на нивното однесување и       

учеството во асанацијата на теренот и друго. 

  

а) Пронаоѓање, идентификација и евидентирање на загинати лица (лешови) 

 

Пронаоѓањето на загинатите лица го вршат: населението, екипи на силите за 
заштита и спасување, министерството за внатрешни работи и другите учесници. 

При пронаоѓањето особено се внимава утврдување на смртта на загинатите лица  да ја 
вршат исклучително лекари. Ако причината за смртта е сомнителна и ако условите го 
дозволуваат тоа, загинатите лица (лешовите) се праќаат во судска медицина за да се 
утврди причината на смртта. 

Идентификација на загинатите ќе се врши на лице место или на местото на 
собирање од страна на соседите, блиски роднини и пријатели, а доколку тоа не е 
можно идентификацијата ќе ја вршат единиците за асанација, МВР и институтот за 
судска медицина, на местата определени за идентификација. 

Места за идентификација на загинати лица се: дворот на црквата Света 
Богородица, во амбуланта Ташевиќ, во амбулантата Панче Васков, во ЈЗУ Здравен 
Дом,ЈЗУ Општа Болница и во ЈЗУ за Јавно здравство Нова Населба. Екипите ќе вршат 
идентификација и на собирните места  за загинати лица. 

Неидентификуваните тела се прогласуваат за непознати.  

Евиденција на загинатите лица води МВР на пропишани обрасци за таа 
намена. 
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Телата на загинатите се пакуваат во вреќи за починати и се попишуваат со број 
и се редат по редослед од местата каде се пронајдени. 

 

б) Собирање, транспорт и закоп на загинати лица (лешови) 

 

Пронајдените загинати лица ќе се собираат на собирни места и тоа : дворот на 
црквата Света Богородица, паркиралиштето спроти Агенција за вработување, дворот 
амбуланта Ташевиќ, паркиралиштето пред Основниот суд, плоштад Којник, ЈЗУ 
Здравен дом, Младински парк, паркот пред ООУ Васил Главинов, паркиралиштето 
спроти влезот на касарната и дворот на механичка работилница на ЈКП Дервен. 
Пренесувањето на загинатите од местото на пронаоѓањето до собирните места ќе го 
вршат: граѓаните од загрозеното подрачје, водот за асанација во ЈКП Дервен и дугите 
просторни сили. Загинатите лица во останатите населби-села ќе се собираат сред 
село или во дворот на црквите. 

Транспортот на загинатите од собирните места до местата за идентификација и 
од нив до местото на закоп ќе го вршат: Водот за асанација во ЈКП Дервен, ЈЗУ 
Здравен дом, републичките сили на дирекцијата за заштита и спасување и други 
учесници. 

Погребувањето на загинатите лица од градот и урбаните заедници се врши во 
посебна гробница за идентификуваните лешови, доколку за тоа бараат нивните 
семејства и во заедничка гробница во гробиштата во Раштани и гробиштата во 
црквата Свети Спас. За останатите населби-села, погребувањето ќе се врши во 
селските гробишта. 

Неидентификуваните лешови се погребуваат во посебна гробница. 

Министерство за транспорт и врски - ќе учествува во планирањето и 
уредувањето на собирни места и места каде ќе се врши погреб на лешовите. 

Министерството за здравство - ќе учествува во  организирање, подготвување и 
спроведување на санитарно-хигиенски мерки при собирање,транспорт и погребување 
на загинати лица, утврдување на причина на смрт и идентификација. 

 

в) Собирање, транспорт и закоп на загинати животни (мрши) 

 

Собирање,транспорт и закоп на загинати животни (мрши) ќе се врши според 
планот за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло, а 
покрај другите, задолжително ќе учествуваат водот за асанација на ЈКП Дервен и 
републичките сили за заштита и спасување на дирекцијата за заштита и спасување. 

Министерството за земјоделие и шумарство ќе учествува во  собирање, 
транспорт и закоп на загинатите животни. 

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе учествува во 
утврдувањето на локациите за закоп на загинати животни или уништување на мршите. 
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Министерство за транспорт и врски-ќе учествува во планирање и уредување на 
собирни места и места каде ќе се врши погреб на лешови. 

 

в) Прибирање и отстранување на штетни отпадоци и опасни материи 

 

Прибирање и отстранување на штетни отпадоци и опасни материи ќе се врши 
според планот за заштита на животната средина. 

Во овие активности ќе учествуваат просторните сили за заштита и спасување и 
републичките сили за заштита и спасување според нивниот план и стандардните 
оперативни постапки. 

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе учествува во 
утврдувањето на локациите за уништување на опасни материи и утврдувањето на 
начинот на нивно уништување. 

Министерството за здравство ќе учествува во  организирање, подготвување и 
спроведување на санитарно-хигиенски мерки при собирање, транспорт и уништување 
на штетни отпадоци и други опасни материи 

 

г) Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на простори  

    и објекти, како и други хигиено-епидемиолошки мерки 

  

За да се совлада и спречи ширењето на инфекции на луѓето и животните, ќе се 
применуваат задолжителни хигиено-епидемиолошки мерки, а особено дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација во загрозеното подрачје. 

Задолжителните хигиено-епидемиолошки мерки, ќе се вршат според упатствата 
и препораките на ЈЗУ за Јавно здравство и санитарниот и здравствен инспекторат, 
ветеринарната станица и ветеринарниот инспектор, а во согласност со пропишаните 
стандардни оперативни постапки (прскање, оросување, аеросоли, поставување на 
отровни мамци и дератизациски кутии во затворен простор и поставување на отровни 
мамци и прашоци во одредени дупки и канали и сл.). 

Хигиено-епидемиолошките мерки ќе се спроведуваат на отворен простор, во 
објекти, на местото на пронаоѓањето на лешови и мрши, во текот на транспортот и 
закопот, при уништување на штетен отпад и опасни материи, при потенцијална 
опасност или појава на причинители на инфекции и епидемии и други случаи во кои е 
загрозен животот на луѓето и животните. 

Оваа мерка ќе ја спроведуваат просторните сили за заштита и спасување на 
општината, ЈКП Дервен и водот за асанација, водот за асанација на дирекцијата за 
заштита и спасување,ЈЗУ за Јавно здравство,ветеринарната станица и други учесници 
предвидени со планот за заштита на животни и производи од животинско потекло. 

 

д) Запознавање на населението во загрозеното подрачје со активностите  
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кои се спроведуваат за асанација на теренот 

 

За време на траењето на последиците и опасностите, односно спроведувањето 
на асанацијата на теренот, населението во загрозеното подрачје ќе се информира  за 
опасностите кои му се закануваат, карактеристиките и начинот на пренесување на 
заразните болести, превентивните и оперативните мерки на заштита кои треба секој 
да ги спроведува, како и начинот на однесување, мерките за безбедност и учеството 
во активностите за асанација на теренот и друго. 

Информирањето ќе се врши преку претседателите на месните и урбаните 
заедници,преку електронските медиуми (ТВ канал 21,ТВ Здравкин, Радио 5 фм и 
интернет порталите) и преку регионалниот центар за управување со кризи. 

 

ѓ) Барање и упатување на пристигнатите дополнителни сили 

 

Според процена на општинскиот штаб за заштита и спасување, градонача-
лникот на општината ќе побара ангажирање на дополнителни сили од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежни државни органи, институции и установи. 

По пристигнување на дополнителните сили во општината, општинскиот штаб за 
заштита и спасување, ќе ги упати во загрозеното подрачје и тоа во реонот каде ќе 
дејствуваат. 

 

Б.2.3.Aасанација на објекти за водоснабдување  

 

За време траењето на опасноста и последиците од неа, на објектите за 
водоснабдување ќе се применуваат засилени хигиено-епидемиолошки мерки (каптажа, 
дезинфекција и чистење на изворите на вода на местата каде е евидентирано 
загадување на истата). 

Пречистување на водата за пиење во населби во кои се загадени изворите на 
вода ќе врши општинската организација на Црвениот Крст-Велес. 

 Во населбите каде што нема да постојат можности за снабдување на здрава 
вода за пиење и напојување од сопствените извори, ќе се врши дотур на вода од 
незагрозените подрачја со цистерни и други садови за вода. Дотурот на вода за пиење 
ќе го вршат ЈКП Дервен, ТППЕ, Црвениот Крст и републичките сили за заштита и 
спасување. 

 

 

 

 

 Б.2.4. Логистичка поддршка 
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 Логистичката поддршка ќе се обезбедува според планот за логистичка 
поддршка на учесниците, а првенствено за следните содржини: 

 а) Средства за извршување на задачите на интервентните екипи-секој учесник      
за своите екипи. 

 б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за своите екипи. 

 в)  Здравствено обезбедување на учесниците- ЈЗУ Здравен дом Велес. 

 г) Обезбедување на местата на интервенциите и транспортот ќе врши МВР-
СВР Велес. 

 

 Б.2.5. Р а к о в о д е њ е 

  

 Со активностите за асанација на теренот ќе раководи и координира 
општинскиот штаб за заштита и спасување.  

 При ангажирањето на републичките сили за заштита и спасување, 
раководењето и координацијата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. 

 Командирите на единиците и екипите ќе раководат-командуваат со активности- 
те кои се извршуваат на местото на непогодата. 

 

 Б.2.6. У ч е с н и ц и  

 

 Во извршувањето на асанацијата на теренот ќе учествуваат :  

• Градоначалникот на Oпштина Велес и неговите служби; 
• Просторните сили за заштита и спасување на општина Велес-единицата за 

асанација на теренот во ЈКП Дервен; 
• Претседателот и советот на урбаните и месните заедници во загрозените 

подрачја; 
• Министерството за здравство-санитарен и здравствен инспекторат; 
• ЈЗУ за Јавно здравство; 
• ЈЗУ Здравен дом; 
• ЈЗУ Општа болница; 
• Институтот за судска медицина; 
• МВР-СВР-Велес; 
• Министерството за земјоделие и шумарство (подрачно одделение за 

земјоделие и шумарство Велес); 
• Министерсво за животна средина и просторно планирање; 
• Министерство за транспорт и врски, 
• Дирекција за заштита и спасување-подрачно одделение за заштита и 

спасување-Велес со републичките сили за заштита и спасување; 
• Центарот за управување со кризи-регионален центар за управување со 

кризи - Велес; 
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• Религиозни-верски заедници и други учесници. 
 

Учесниците меѓусебно ќе ги усогласат активностите во своите планови. 

 

  

 Б.3.Активности по завршувањето на настанот 

 

 По завршување на асанацијата на теренот, ангажираните интервентни единици 
и екипи се распуштаат-се враќаат во својата база. 

Процена на настанатите штети од непогодата ќе врши општинската комисија за 
процена на штети од природни непогоди и други несреќи и државната комисија за 
процена на штети од природни непогоди и други несреќи. 

Последиците и штетите кои се настанати од природната непогода или друга 
несреќа ќе се санираат според посебни планови за санација. 

За реализација на санацијата на настраданото подрачје (посебно санација на 
објектите за водоснабдување), општината ќе склучи договори со правните лица во 
постапка предвидена за врема на природни непогоди и други несреќи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р е г л е д  
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на превентивни активности во спроведувањето на  

асанација на теренот во општина Велес 

 

МЗС Вид на активности 
извршители 

рок 
Внатрешни надворешни 

А
 с

 а
 н

 а
 ц

 и
 ј 

а 
  н

 а
   

т 
е 

р 
е 

н 
о 

т 

Изработка на план за заштита и спасување 
(мерката асанација) и редовно ажурирање на 
податоците во него. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДЗС-ПОЗС 31.12. 

2015 

Определување на  места (заеднички гробници) 
за закоп на загинатите луѓе (лешовите)  и 
истите ќе ги внесе во урбанистичките планови. 

-Сектор за урба-
низам,сообраќај и 
екологија 

-ОШЗС 

Министерство за 
животна 
средина и 
просторно 
планирање 

31.12. 

2015 

Определување на места за закоп на загинатите 
животни (мршите)  и истите ќе ги внесе во 
урбанистичките планови. 

31.12. 

2015 

Определување на локација за депонирање и 
уништување на сите видови на отпадоци и 
други опасни материи и нејзино внесување во 
урабанистичките планови. 

31.12. 

2015 

Уредување на местата за закоп на загинати 
луѓе и животни и за уништување на сите видови 
на штетни отпадоци и опасни материи. 

-Сектор за урба-
низам,сообраќај и 
екологија 

-одговорно лице 

-МЖСПП 

-ДЗС-ПОЗС 

30.09. 

2016 

Пополнување на единицата за асанација со 
персонал и материјални ресурси,според 
личниот и материјалниот состав. 

-одговорно лице -ДЗС-ПОЗС 

-МО-ПОЕ Велес 

30.09. 

2016 

Изработка на проект за санација на објекти за 
водоснабдување. 

-СУСЕ 

-ОШЗС 

-МЖСПП 

-МЗ-ЈЗУ јавно 
здравство 

31.12. 

2016 

Едуцирање (обучување) и оспособување на 
припадниците на единицата за асанација на 
теренот и на членовите на екипите кои 
учествуваат во асанацијата на теренот. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДСЗ-ПОЗС-
центар за обука 

31.12. 

2016 

Редовен тренинг, увежбување и потсетување 
на припадниците на единицата за асанација на 
теренот и на членовите на екипите кои 
учествуваат во асанацијата на теренот. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

-ДСЗ-ПОЗС-
центар за 
обука 

-останати 
учесници 

постојано 

Обезбедување на потребен минимум на 
персонални и материјални ресурси за 
функционирање на асанацијата на теренот. 

-сектор за 
финансии 

-ДЗС-ПОЗС 

-Трговски 
друштва  

31.12. 

2016 

Запознавање-едуцирање на настраданото и 
загрозеното население за обврските кои ги 
имаат во асанацијата на теренот.  

-ОШЗС 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ДЗС-ПОЗС 

-електронски 
медиуми 

постојано 

     

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување    
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ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообраќај и екологија 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МО-ПОЕ-Министерство за одбрана-подрачна организациона единица-Велес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р е г л е д 

на оперативните активности за асанација на теренот во Oпштина Велес 
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МЗС Вид на активност 
Учесници 

Внатрешни Надворешни 
А

 с
 а

 н
 а

 ц
 и

 ј 
а 

  н
 а

   
т 

е 
р 

е 
н 

о 
т 

П р е д   н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 

Размена на податоци за подготвеноста на државните 
органи кои учествуваат во асанација на теренот и тоа: 

-министерството за здравство-санитарен и 
здравствен инспекторат, ЈЗУ за Јавно здравство, 
институтот за судска медицина; 

-министерство за внатрешни работи-СВР Велес; 

-министерството за земјоделие и шумарство             
(подрачно одделение за земјоделие и шумарство 
Велес); 

-министерсво за животна средина и просторно 
планирање; 

-министерство за транспорт и врски; 

-ЦУК-РЦУК; 

-ДЗС-ПОЗС. 

-Градоначалник 

-одговорно лице 

-МЗШ-ПЕ Велес 

-МЗ санитарен и 
здравстен 
инспекторат 

-ЈЗУ за јавно 
здравство Велес 

-МЖСПП 

-МТВ 

-ЦУК-РЦУК 

-ДЗС-ПОЗС 

Проверка на  места (заеднички гробници) за закоп на 
загинатите луге (лешовите)-дали се слободни 
локациите и пристапот до нив. 

-ОШЗС 

-ЈКП Дервен 

-ДЗС-ПОЗС 

Проверка на места за закоп на загинатите животни 
(мршите)-дали се слободни локациите и пристапот до 
нив. 

-ОШЗС 

-ЈКП Дервен 

МЗШ-ПЕ Велес 

Проверка на  локација за депонирање и уништување 
на сите видови на отпадоци и други опасни материи-
дали е слободна и пристапна за механизација. 

-ОШЗС 

-ЈКП Дервен 

МЖСПП 

Проверка на пополнетоста на единицата за асанација 
на теренот со припадници и материјални ресурси, 
според личниот и материјалниот состав. 

-ОШЗС 

-ЈКП Дервен 

ДЗС-ПОЗС 

Проверка на можностите за реализација на проектот 
за санација на објекти за водоснабдување. 

СУСЕ МЗ-ЈЗУ за јавно 
здравство 

Проверка на едуцираноста и оспособеноста на 
припадниците на единицата за асанација на теренот. 

-одговорно лице 

-ОШЗС 

ДЗС-ПОЗС 

Обезбедување на потребен минимум на персонални 
и материјални ресурси за функционирање на 
асанацијата на теренот. 

-СУСЕ 

-ОШЗС 

-ТД-според договор 

-ДЗС-ПОЗС 

По оценка на општинскиот штаб за заштита и 
спасување,се врши прераспределување на задачите 
на учесниците во асанацијата на теренот. 

-ОШЗС Одговорните лица 
во останатите 
учесници 

    

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување    
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ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

СУСЕ-Сектор за урбанизам,сообраќај и екологија 

МЖСПП-Министерство за животна средина и просторно планирање 

МЗ-Министерсво за здравство 

МЗ-ЈЗУ-Министерсво за здравство-јавна здравствена установа 

МЗШ-ПЕ-Министерство за земјоделие и шумарство-подрачна единица 

МТВ-Министерство за транспорт и врски 

ЦУК-РЦУК-Центар за управување со кризи-регионален центар за управување со кризи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р е г л е д 

на оперативните активности за асанација на теренот во Oпштина Велес 
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МЗС 
Вид на активност 

Учесници 

Внатрешни Надворешни 

З а   в р е м е   н а   н е п о г о д а  т а  (настанот) 

А
 с

 а
 н

 а
 ц

 и
 ј 

а 
  н

 а
   

 т
 е

 р
 е

 н
 о

 т
 

П
од

го
то

вк
и 

за
 с

та
рт

 н
а 

оп
ер

ат
ив

ни
те

 а
кт

ив
но

ст
и 

а)Извидување на реоните-локациите во кои 
е  настаната непогодата 

 

-утврдување на постоење на лешови,мрши и 
други опасни материи 

-проценување на состојбата и предлагање 
на мерки за асанација на теренот. 

 

-Градоначалник 

-ОШЗС-помошник 
на началникот за 
асанација 

-МЗ-санитарен и 
здравствен 
инспектор 

- МЖСПП-инспектор 
за животна средина 

-ветеринарен 
инспектор 

б) Активирање-мобилизација на:  

 

-одговорното лице и ОШЗС  

-останатите учесници 

Се анализираат добиените информации,а по 
сопствена оценка дел од нив се 
проверуваат. После тоа, доколку состојбата 
наложува се бара да се активираат сите 
учесници  во асанација на теренот 
предвидени во овој план и да почнат со 
спроведување на асанацијата на теренот. 

 

-Градоначалник 

-одговорното лице 

-ОШЗС 

Одговорните лица во 
останатите учесници 

в) И з в е с т у в а њ е 

 

Известувањето на населението, ќе се врши 
преку претседателите на месните заедници 
и регионалниот центар за управување со 
кризи, а во итни случаи и преку средствата 
за јавно информирање. 

Известување на субјектите кои учествуваат 
во асанацијата на теренот предвидени со 
овој план, ќе се врши телефонски.  

По добиеното известување, учесниците 
отпочнуваат да ги спроведуваат 
планираните или наложените мерки за 
асанација на теренот и воспоставуваат 
постојана врска со општинскиот штаб за 
заштита и спасување, заради размена на 
податоци и координирање на активностите 
за асанација на теренот. 

 

-одговорното лице 

-ОШЦЗ 

-Претседателите 
на месните 
заедници 

-РЦУК 

-електронски 
медиуми(ТВ канал 
21,ТВ Здравкин, 
Радио 5 фм и 
интернет порталите) 

-одговорните лица во 
останатите учесници 

г) Планирање на активностите за асанација  -Командантот на -МЗ-санитарен и 
здравствен 
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на теренот 

 

Планирањето, раководењето и координира- 
њето на активностите за асанација на 
теренот ќе го  врши командантот на 
општинскиот штаб за заштита и спасување, 
според следниот последователен ред :  

 1.Од учесниците или преку ЦУК бара 
целосни или дополнителни податоци и 
информации за последиците заради кои 
треба да се врши асанација на теренот (број 
на лешови или мрши, реони во кои се 
пронајдени, вид на отпадни и опасни 
материи,  проценети количини, реоните во 
кои се пронајдени и друго, преземени мерки 
и ангажираните сили и средства и друго) ;  

2. По потреба свикува состанок на 
штабот на кој ја проценува настанатата 
состојба на база на добиените информации 
од теренот и утврдува план за дејствување, 
во кој покрај другото ги опфаќа следните 
елементи :  

           - определува раководител на терен, 
кој ќе раководи со вкупните акции за 
асанација на теренот, кој во принцип треба 
да е помошникот за оваа мерка ;  

           - ги определува учесниците, 
основните правци и реони на кои 
приоритетно ќе се ангажираат учесниците ;  

           - го определува местото од каде 
раководителот на терен ќе раководи со 
активностите и акциите и го утврдува 
начинот на одржување на врските ; 

          - го утврдува правецот на движење на 
учесниците со расположливите превозни 
средства и ги упатува на предвидените 
реони; 

          - го утврдува правецот на движење на 
транспортните средства со лешови или 
мрши, отпадни и опасни материи до местото 
на закопот или уништувањето; 

          - определува екипи за обезбедување 
на храна, вода и средства за работа на 
учесниците, екипи за здравствена заштита, 
екипи за деконтаминација и други екипи 
доколку за тоа има потреба;  

          - според укажаната потреба планира 
ангажирање на дополнителни сили на 
целиот простор или во одделни реони;  

 

          -  го утврдува времето на доставување 
на извештаи и времето на повторна 
проценка на состојбата, кое вообичаено 

ОШЗС 

-членовите на 
ОШЗС 

инспектор 

- МЖСПП-инспектор 
за животна средина 

-ветеринарен 
инспектор 

-ДЗС-ПОЗС 
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треба да е во вечрените часови;   

          - доколку ангажираните сили и 
средства останат да дејствуваат и преку 
ноќта, го определува местото за нивно 
сместување;  

          - го утвдува начинот на враќање на 
учесниците и прибирање на ангажираната 
опрема и техничките средства . 

     3. По утврдувањето на планот за 
дејствување, на планираните учесници им се 
доставуваат изводи, односно се известуваат 
за обврските кои им се определени, 

д) Упатување на единицата и екипите за 
асанација на теренот во реонот на 
непогодата 

 

По завршената мобилизација,единицата за 
асанација се упатува во  почетниот реон за 
дејствување. 

Почетниот реон за дејствување го 
определува командантот на општинскиот 
штаб за заштита и спасување, кој истовре-
мено ги упатува и останатите екипи на 
учесниците во почетните реони за дејство 
кои ќе им ги определи. 

По оценка на штабот, градоначалникот на 
општината бара ангажирање и на републи-
чките сили за заштита и спасување на 
Дирекцијата за заштита и спасување или на 
други државни органи и институции. 

 

-ОШЗС 

-командирите на 
единиците 

Одговорните лица и 
командирите на 
екипите и единиците 
на останатите 
учесници 

С
пр

ов
ед

ув
ањ

е 
на

 з
аш

ти
та

та
 и

 с
па

су
ва

њ
ет

о 

а)Пронаоѓање,идентификација и евиденти- 

рање на загинати лица (лешови) 

 

     Пронаоѓањето на загинатите лица го 
вршат населението,екипи на силите за 
заштита и спасување, министерството за 
внатрешни работи и другите учесници. 

     При пронаоѓањето особено се внимава 
утврдување на смртта на загинатите лица  
да ја вршат исклучиво лекари. Ако 
причината за смртта е сомнителна и ако 
условите го дозволуваат тоа загинатите 
лица се праќаат во судска медицина за да се 
утврди причината на смртта. 

 

     Идентификација на загинатите ќе се врши 
на лице место или на местото на собирање 
од страна на соседите, блиски роднини и 
пријатели, а доколку тоа не е можено 

-ОШЗС 

-просторни сили 

-единица за 
асанација ЈКП 
Дервен 

-единица за 
асанација на ДЗС-
ПОЗС 

-МВР-СВР Велес 

-ЈЗУ Здравен дом 

-институт за судска 
медицина 
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идентификацијата ќе ја вршат единиците за 
асанација, МВР и институтот за судска 
медицина на местата определени за 
идентификација. 

     Места за идентификација на загинати 
лица се: дворот на црквата Света 
Богородица, во амбуланта Ташевиќ, во 
амбулантата Панче Васков, во ЈЗО Здравен 
Дом и во ЈЗУ за Јавно здравство-Нова 
Населба. Екипите ќе вршат идентификација 
и на собирните места  за загинати лица. 

     Неидентификуваните тела се прогласу-
ваат за непознати.  

     Евиденција на загинатите лица води МВР 
на пропишани обрасци за таа намена. 

     Телата на загинатите се пакуваат во 
вреќи за починати и се попишуваат со број и 
се редат по редослед од местата каде се 
пронајдени. 

 

б) Собирање, транспорт и закоп на загинати  

лица (лешови) 

     Пронајдените загинати лица ќе се 
собираат на собирни места и тоа : дворот на 
црквата Света Богородица, паркиралиштето 
спроти Агенција за вработување, дворот 
амбуланта Ташевиќ, паркиралиштето пред 
основниот суд, Плоштад Којник, ЈЗУ Здравен 
дом, Младински парк, паркот пред ООУ 
Васил Главинов, паркиралиштето спроти 
влезот на касарната и дворот на механичка 
работилница на ЈКП Дервен. Пренесувањето 
на загинатите од местото на пронаоѓањето 
до собирните места ќе го вршат : граѓаните 
од загрозеното подрачје,водот за асанација 
во ЈКП Дервен и дугите просторни сили. 

     Транспортот на загинатите од собирните 
места до местата за идентификација и од 
нив до местото на закоп ќе го вршат : Водот 
за асанација во ЈКП Дервен, ЈЗУ Здравен 
дом, републичките сили на дирекцијата за 
заштита и спасување и други учесници. 

     Погребувањето се врши во посебна 
гробница за идентификуваните лешови 
доколку за тоа бараат нивните семејства и 
во заедничка гробница во градските 
гробишта во Раштани и гробиштата во 
црквата Свети Спас. 

     Неидентификуваните лешови се погребу-
ваат во посебна гробница. 

     Министерство за транспорт и врски - ќе 
учествува во планирањето и уредувањето на 
собирни места и места каде ќе се врши 

-просторни сили 

-ЈКП Дервен 

 

-ДЗС-ПОЗС 
републички сили 

-ЈЗУ Здравен дом 

-ЈЗУ за Јавно 
здравство 

-Црква Свети Спас 
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погреб на лешовите. 

     Министерството за здравство - ќе 
учествува во  организирање, подготвување и 
спроведување на санитарно-хигиенски 
мерки при собирање, транспорт и 
погребување на загинати лица, утврдување 
на причина на смрт и идентификација. 

 

в) Собирање,транспорт и закоп на загинати  

животни (мрши) 

 

     Собирање,транспорт и закоп на загинати 
животни (мрши) ќе се врши според планот за 
заштита и спасување на животни и 
производи од животинско потекло, а покрај 
другите, задолжително ќе учествуваат: 
водот за асанација на ЈКП Дервен и 
републичките сили за заштита и спасување 
на дирекцијата за заштита и спасување. 

     Министерството за земјоделие и 
шумарство ќе учествува во  собирање, 
транспорт и закоп на загинатите животни. 

     Министерството за животна средина и 
просторно планирање - ќе учествува во 
утврдувањето на локациите за закоп на 
загинати животни или уништување на 
мршите. 

     Министерство за транспорт и врски - ќе 
учествува во планирање и уредување на 
собирни места и места каде ќе се врши 
погреб на лешови. 

-ОШЗС 

-просторни сили 

-ДЗС-ПОЗС 
ребублички сили 

-МЗШ-ПЕ Велес 

-Ветеринрна станица 

-Министерство за 
животна средина и 
просторно 
планирање 

-Министерство за 
транспорт и врски 

г) Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на простори и објекти   како и 
други хигиено-епидемиолошки мерки  

     За да се совлада и спречи ширењето на 
инфекции на луѓето и животните ќе се 
применуваат задолжителни хигиено-
епидемиолошки мерки, а особено 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
во загрозеното подрачје. 

     Задолжителните хигиено-епидемиолошки 
мерки,ќе се вршат според упатствата и 
препораките на ЈЗУ за Јавно здравство и 
санитарниот и здравствен инспекторат, 
ветеринарната станица и ветеринарниот 
инспектор, а во согласност со пропишаните 
стандардни оперативни постапки (прскање, 
оросување, аеросоли, поставување на 
отровни мамци и дератизациски кутии во 
затворен простор и поставување на отровни 
мамци и прашоци во одредени дупки и 
канали и сл.). 

-ОШЗС 

-просторни сили 

-единица за 
асанација 

-ДЗС-ПОЗС 
ребублички сили 

-ЈЗУ за Јавно 
здравство Велес 

-МЗ санитарен и 
здравствен 
инспектор 

-МЗШ-ПЕ Велес 

-Ветеринрна станица 

-Министерство за 
животна средина и 
просторно 
планирање 
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     Хигиено-епидемиолошките мерки ќе се 
спроведуваат на отворен простор, во 
објекти, на местото на пронаоѓање на 
лешови и мрши, во текот на транспортот и 
закопот при уништување на штетен отпад и 
опасни материи, при потенцијална опасност 
или појава на причинители на инфекции и 
епидемии и други случаи во кои е загрозен 
животот на луѓето и животните. 

     Оваа мерка ќе ја спроведуваат 
просторните сили за заштита и спасување 
на општината, ЈКП Дервен и водот за 
асанација,водот за асанација на дирекцијата 
за заштита и спасување, ЈЗУ за Јавно 
здравство, ветеринарната станица и други 
учесници предвидени со планот за заштита 
на животни и производи од животинско 
потекло. 

д) Запознавање на населението во 
загрозеното подрачје за активностите  кои се 
спроведуваат за асанација на теренот 

 

     За време на траењето на последиците и 
опасностите, односно спроведувањето на 
асанацијата на теренот, населението во 
загрозеното подрачје ќе се информира  за 
опасностите кои му се закануваат, 
карактеристиките и начинот на пренесување 
на заразните болести, превентивните и 
оперативните мерки на заштита кои треба 
секој да ги спроведува, како и начинот на 
однесување, мерките за безбедност и 
учеството во активностите за асанација на 
теренот и друго. 

     Информирањето ќе се врши преку 
претседателите на месните и урбаните 
заедници, преку електронските медиуми и 
преку регионалниот центар за управување 
со кризи. 

-кабинет на 
градоначалникот 

-ОШЗС 

-претседатели на 
урбани и месни 
заедници 

-ТВ Здравкин 

-ТВ Канал 21 

-Радио 5 фм 

-интернет порталите 

-командирите на  
единиците и екипите 
кои дејствуваат во 
загрозеното подрачје 

ѓ) Барање и упатување на пристигнатите  

дополнителни сили 

 

     Според процена на општинскиот штаб за 
заштита и спасување, градоначалникот на 
општината ќе побара ангажирање на 
дополнителни сили од дирекцијата за 
заштита и спасување и другите надлежни 
државни органи, институции и установи. 

 

     По пристигнување на дополнителните 
сили во општината, општинскиот штаб за 
заштита и спасување ќе ги упати во 
загрозеното подрачје и тоа во реонот каде ќе 

-градоначалник 

-ОШЗС 

-командирите на 
силите кои се 
дојдени на помош од 
надлежните државни 
органи или други 
правни лица 
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дејствуваат. 

 

Б.2.3.Aасанација на објекти за  

         водоснабдување  

 

     За време траењето на опасноста и 
последиците од неа на објектите за 
водоснабдување ќе се применуваат 
засилени хигиено-епидемиолошки мерки 
(каптажа, дезинфекција и чистење на 
изворите на вода на местата каде е 
евидентирано загадување на истата). 

     Пречистување на водата за пиење во 
населби во кои се загадени изворите на 
вода ќе врши Црвениот Крст-Велес. 

     Во населбите кадешто нема да пстојат 
можности за снабдување на здрава вода за 
пиење и напојување од сопствените извори 
ќе се врши дотур на вода од незагрозените 
подрачја со цистерни и други садови за 
вода. Дотурот на вода за пиење ќе го вршат 
ЈКП Дервен, ТППЕ, Црвениот Крст и 
републичките сили за заштита и спасување. 

-ОШЗС 

-ЈКП Дервен 

-ТППЕ Велес 

-просторни сили 

-Црвен Крст 

-ДЗС-ПОЗС 
републички сили 

-Трговските друштва 
со кои е склучен 
договор 

Ло
ги

ст
ич
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од
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ш
ка

 

а) Средства за извршување на задачите на 
интервентните екипи-секој учесник за своите 
екипи. 

-сектор за 
финансии 

Според плановите на 
учесниците 

б)  Исхрана и вода за пиење-секој учесник за 
своите екипи. 

-сектор за 
финансии 

Според плановите на 
учесниците 

в) Здравствено обезбедување на учесниците  Единица за ПМП -ЈЗУ Здравен дом 
Велес 

-Црвен Крст 

г) Обезбедување на местата на интервенци-
ите и транспортот ќе врши МВР-СВР Велес. 

 МВР-СВР Велес 

 Б.2.5. Р а к о в о д е њ е 

     Со активностите за асанација на теренот ќе 
раководи и координира општинскиот штаб за 
заштита и спасување.  

     При ангажирањето на републичките сили за 
заштита и спасување, раководењето и координаци-
јата ќе ги врши подрачниот штаб за заштита и 
спасување на дирекцијата за заштита и спасување. 

     Командирите на единиците и екипите ќе раково-
дат-командуваат со активностите кои се извршуваат 
на местото на непогодата. 

ОШЗС ПШЗС 

 П о с л е    н е п о г о д а т а  (н а с т а н о т) 

     По завршување на асанацијата на теренот, 
ангажираните интервентни единици и екипи, се 
распуштаат-се враќаат во својата база. 

-ОШЗС Командирите на 
екипите на 
останатите учесници 
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     Процена на штетите од непогодата -комисија за 
процена на штети  

-Комисија за процена 
на штети на ВРМ 

     Последиците и штетите кои се настанати од 
природна непогода или друга несреќа, ќе се 
санираат, според посебни планови за санација. 

 

-служби на 
градоначалникот 

ТД според склучени 
договори 

     За реализација на санацијата на настраданото 
подрачје (посебно санација на објектите за 
водоснабдување), општината ќе склучи договори со 
правните лица во постапка предвидена за време на 
природни непогоди и други несреќи. 

 

Општината Правни лица според 
склучени договори 

 

Објаснување на скратениците 

МЗС-мерка за заштита и спасување   

МЗШ-ПЕ-Министерство за земјоделие и шумарство-подрачна единица  

ОШЗС-Општински штаб за заштита и спасување 

ПОЗС-ДЗС-Подрачно одделение за заштита и спасување-дирекција за заштита и спасување  

ПШЗС-Подрачен штаб за заштита и спасување-Велес 

МВР-СВР-Министерство за внатрешни работи-сектор за внатрешни работи-Велес 

РЦУК-Регионален центар за управување со кризи 

ТППЕ-Територијална професионална противпожарна единица 

ЈЗУ-Јавна здравствена установа 

ПМП-Прва медицинска помош 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед 

на одговорните служби и лица  
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Д е ж у р н и   с л у ж б и 

Орган 
Број на телефон 

повикувачки фиксен мобилен 

РЦУК 195   

МВР 192   

ТППЕ Велес 193   

ЈЗУ Здравен дом-Брза помош 194   

Одговорни лица во 

функција Име и презиме 
Број на телефон 

Фиксен мобилен 

Општина Велес 

Градоначалник Славчо Чадиев  071/237-538 

Раководителна одделен. Зоран Мецанов 043-32-406  

Одговорно лице Слободан Николовски  075/368-418 

Министерство за земјоделие и шумарство-подрачно одделение Велес 

Раководител на ПЕ Тони Трајковски 043-232-406  

Раководител на ПЕ    

Јавно комунално претпријатие Дервен 

Директор    

Заменик    

Одговорно лице    

Ветеринарна станица-Велес 

Директор Диме Димитриевски 043-232-090  

Заменик на директор    

Одговорно лице    

Дирекција за заштита и спасување-ПОЗС 

Раководител Билјана Симова 043-232-818 075-457-529 

заменик Тимчо Атанасов   

    

Министерство за здравство-санитарен и здравствен инспекторат 
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Директор    

Началник на брза помош    

ЈЗУ за јавно здравство Велес (хигиенски завод) 

Раководител д-р Флорентина Шурбеска 043-233-202  

Одговорно лице    

МВР-СВР ВЕЛЕС 

Началник Петре Игнов 043/217-203 070/276-372 

Заменик Димче Маневски 043/217-519 070/383-157 

Други учесници 

Министерство за транспорти 
врски 

   

Институт за судска медицина    

Министерство за ЖСПП    

Црква Свети Спас    

ЈЗУ општа болница д-р Атанас Василев 043-231-322  

ЈЗУ Здравен дом д-рТатјана Самаракова 043-233-322  

Црвен Крст Миле Маџаров 043-231-537  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет на општина Велес    

Прилог на планот : 
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-прилог-1 преглед на собирни места за загинати лица; 

-прилог-2 преглед на места за идентификација на загинати лица; 

-прилог-3 преглед на екипи за идентификација на загинати лица; 

-прилог-4 преглед на превозни средства и начин на транспорт на загинати лица; 

-прилог-5 преглед на места за закоп на загинати лица; 

-прилог-6 преглед на собирни места и места за закоп на загинати животни 

-прилог-7 преглед на собирни места и места за уништување на штетен отпад и  

 опасни материи; 

-прилог-8 преглед на учесници во спроведување на дезинфекција,дезинсекција  

 и дератизација; 

-прилог-9 преглед на извори за вода за пиење; 

-прилог-10 преглед на учесници за снабдување со вода за пиење; 

-прилог-11 преглед на реони за дејство на силите за заштита и спасување; 

-прилог-12 преглед на просторните сили за заштита и спасуваање во општина  

 Велес; 

-прилог-13 преглед на водот за асанација во ЈКП Дервен; 

-прилог-14 преглед на републичката единица за асанација на дирекцијата за  

 заштита и спасување;                                       

-прилог-15 на карта на општината и на карта на градот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Прилог-1 
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П р е г л е д 
 на собирните места за загинати лица-лешеви 

Велес,мај 2015 година 

Реден 

број 
Урбана заедница Собирно место Забелешка 

1. Трајко Капчев Дворот на црквата света 
Богородица 

 

2. Богдан Каракостев Паркиралиште спроти Бирото за 
вработување 

 

3. Славе Петков Амбуланта Ташевиќ  

4. Димче Мирчев Паркиралиште пред основен суд  

5. Трајче Панов Плоштад Којник  

6. Трајче Панов ЈЗУ Здравен дом-брза помош  

7. 9-ти Ноември Младински парк  

8. Алексо Демниевски Паркот пред ООУ Васил 
Главинов 

 

9. Алексо Демниевски Паркиралиштето спроти 
касарната Алексо Демниевски 

 

10. Тунел Механичка работилница на ЈКП 
Дервен 

 

11. Останати населби-
села 

Сред село или во дворот на 
црквата 

 

    

 

Ажурирал:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.2 
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Преглед  
на местата за идентификација-судско-медицинска експертиза 

состојба : мај 2015 година 

Реден 
број 

Урбана заедница 

 
Место за идентификација Забелешка 

1. Трајко Капчев Црква Света Богородица  

2. Богдан Каракостев Амбуланта Панче Васков  

3. Славе Петков Амбуланта Ташевиќ  

4. Трајче Панов ЈЗУ Здравен Дом  

5. Трајче Панов ЈЗУ Општа Болница  

6. 9-ти Ноември ЈЗУ за Јавно здравство  

    

    

Ажурирал:___________________________ 

            
   Прилог-3 

 

Преглед  
на екипите за идентификација на загинатите лица  

Велес,Мај 2015 година 

Реден 

број 

Организација 

 (екипа за 
идентификација) 

Раководно 
лице телелефон Забелешка 

1. ЈЗУ Здравен Дом   Идентификација  се врши 
на лице место и местото 
на собирање од страна на 
блиски роднини, пријатели 
и др. Ако причината за 
смртта е сомнителна и ако 
условите го дозволуваат 
тоа се праќаат во судска 
медицина за да се утврди 
причината на смртта. 
Неидентификуваните тела 
се прогласуваат за 
непознати.  

2. МВР СВР Велес   

3. Вод за асанација ЈКП 
Дервен   

4. Вод за асанација на 
ДЗС-ПОЗС   

5. Институт за судска 
Медицина   

6. Црвен Крст-Велес   

Ажурирал:_____________________________________ 

Прилог-4 
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П р е г л е д  
на превозни средства со кои ќе се превезуваат лешoвите во Oпштина Велес 

Велес,мај 2015 година 

Ред. 
број Сопственик 

Вид на превозното 
средство телефон забелешка 

камион трактор  комби 
1. ЈКП Дервен      
2. Погребално претпријатие      
3. Вод за асанација на ДЗС      
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13. Во селата транспортот ќе се врши 

со превозни средтва од селото 
     

       
Ажурирал:___________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               
Прилог-5 

П р е г л е д  
на места за закопување на загинати лица (лешови) 

Велес,Мај 2015 година 

Реден 

број 

Урбана 
заедница 

Месна 
заедница 

Место за 

закопување 
Начин на 

закопување Забелешка 

1. Трајко Капчев Гробишта во црква 
Свети Спас 

-Погребувањето се 
врши во заедничка 
или посебна 
гробница   

-Телата на 
загинатите се 
пакуваат во вреќи за 
починати и се 
попишуваат со број и 
се редат по редослед 
од местата каде се 
пронајдени.   

Податоците на 
загинатите да 
бидат запишани 
во книгата на 
умрени 

 

2. Мирка Гинева Градски гробишта 
Раштани 

3. Останати 
населби-села Селски гробишта 

Ажурирал:_______________________ 

 Прилог-6 
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П р е г л е д 
на собирните места и местата за закоп на животни во Oпштина Велес 

Велес,април 2015 година 

Реден  

број 

трговско 
друштво 

населено место 
Собирно место Место за закоп Забелешка 

1. Кланица Агриа-
Бабуна  Кругот на кланицата   

2. Кланица Сирмес-
Велес Кругот на кланицата   

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11. Останати 
населби-села    

     

 

Ажурирал:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Прилог-7 
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П р е г л е д 

на места за отстранување  и уништување на  штетен отпад и опасни материии 

Велес,мај 2015 година 

Ред. 
број 

Населено место 

тгрговски друштвс 
Места или депонии Забелешка 

1. Градот Велес -  нема определено место- 
депонии  

 

2.    

3.    

4.    

5.    

Ажурирал:__________________________ 

            
     Прилог-8 

 

П р е г л е д 
на учесниците во извршувањето на дезинфекција,дезинсекција и дератизација  

во Oпштина Велес 

Велес,Мај 2015 година 

Ред. 

број 
Учесник 

Одговорно лице 
Адреса Забелешка Име и 

презиме телефон 

1. ЈКП Дервен  043/231-
011 

  

2. ЈЗУ за јавно здравство  043/233-
202 

  

3. Ветеринарна станица     

4. Министерство за земјоделие 
и шумарство ПЕ 

 043/232-
406 

  

5. Вод за асанација ЈКП Дервен     

6. Вод за асанација на ДЗС-
ПОЗС 
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Ажурирал:___________________ 

              Прилог-9 

 

Преглед  
на извори за вода за пиење на територијата на Oпштина Велес 

Велес,април 2015 година 

Ред. 
Бр. 

Локација 

урбана заедница- 
населено место 

бунари чешми Извори – 
кладенци Забелешка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      
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22.      

23.      

Ажурирал:_______________________ 

Прилог-10 

Преглед  
на учесниците во снабдување со вода за пиење 

Велес.мај 2015 година 

Ред. 
број учесник 

Количина -капацитет Место на 
полнење 

Пречистителна 
станица 

автоцистерна Преносен 
резервоар број Капацитет 

1. ЈКП Дервен 7.000 литри  Градски 
водовод   

2. ТППЕ 7.000 литри  Градски 
водовод   

3. Црвен Крст 
Велес  Канистри 

10х20 литри  1  

4. ДЗС-ПОЗС      
       
       
       
       
       

Аќурирал:________________________ 

Прилог бр.11 

П р е г л е д 

На реоните за дејство на просторните сили за заштита и 

 спасување во Oпштина Велес 

Реони на дејство на водот за асанација 
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● Прв реон на дејство: 

- Како приоритетни за дејство 
опфатени се територијата на 
левата страна од градот со 
Урбаните заедници: Богдан 
Каракостев и Трајко 
Капчев,Родна Ивева и 
Дуротовец со улиците кои 
припаѓаат на истите: Д.Влахов, 
П.Прличoв, ЈХКЏинот, 
В.Циривири и П.Пчински како и 
насоките на дејство кон селата: 
Башино село, Чолошево, 
Отовица, Кумарини, Рудник, 
Сојаклари, Мамутчево и 
Иванковци. На југ насоката на 
дејство ке биде спрема селата 
Црквино и д.Караслари. 

● Втор реон на дејство: 

- За реон на дејство на 
вториот реон се смета 
десната страна на стариот 
дел од градот со Урбаните 
заедници: Славе Петков, 
Трајко Панов и Димче 
Мирчев со нивните улици 
кои припаѓаат на истите: 8-
ми Септември, 
А.Демниевски, Б.Ѓорев - до 
гимназија, В.Ѓоргов, 
Г.Делчев, С.Пинџур, 
В.Назор, Д.Најдов и 
К.Неделковски. 

 

 

 

● Трет реон на дејство: 

- Дејството во третиот реон е 
насочено во новиот дел од градот во 
Урбаните заедници: 9-тиНоември, 
Алексо Демниевски,Васа 
Кошулчева,Шорка,Ќерамидна,Мирка 
Гинева и Тунел со дејство на нивните 
улици: Б.Ѓорев – од гимназија до крај, 
Ленинова, Марксова, М.Пијаде, 
Вардарска, А.Демниевски и 
Н.Наумовски. Други насоки на 
дејствување ќе бидат и кон селата 
Раштани, Бузалково, Сливник и 
Клуковец како и кон насоката кон 
населбата Превалец и село  
г.Оризари. 

 

Ажурирал:_____________________________ 

Прилог-12 

П р е г л е д  
па просторните сили во Oпштина Велес 

Велес,Мај 2015 година 

Ред. 
Број 

Штаб-Специјализирани единици Број на припадници Обученост 
% 

Опременост 
% вид јачина формација пополнето 

1. Штаб за заштита и 
спасување  10 10   

2. Прва медицинска 
помош одделение 10 10   

3. Противпожарна 
заштита одделение 9 9   

4. Заштита од поплави одделение 7 1   
5. Асанација на терен вод 39    
6. Засолнување одделение 5 5   

7. 
Комунални работи 
водовод и 
канализација 

одделение 9 4 
  

8. Комунални работи 
електроинсталации одделение 9 7   

9. Комунални работи ТТ 
инсталации одделение 9 7   

       
Ажурирал:____________________ 

Прилог-13 
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ПРЕГЛЕД 

на припадниците на просторната единица за асанација во јачина на вод во 
Oпштина Велес 

 

Велес,мај 2015 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Должност 

Вид на  
потребно 

образование 
Вид на занимање 

Презиме,татко
во име и име 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

е 

Улиц
а и 
број 

Бр
ој

 н
а 

те
ле

ф
он

 

Ли
чн

а 
оп

ре
м

а 

Завршена 
обука 

ос
но

вн
а 

до
по

лн
ит

ел
на

 

С
пе

ци
ја

ли
-з

ир
ан

а 

Команда на водот 
1. командир Медцин. фак.     - - - - 
2. Заменик МФ-сан.тех.     - - - - 
3. Курир-возач ССС-возач     - - - - 

е кипа за идентификација 
1. водител-

записн. 
МФ-мед.тех.     - - - - 

2. идентификато
р 

СО крим.тех.         

3. фотограф СО фотогр.     - - - - 
4. извршител СО болничар     - - - - 
5. извршител      - - - - 

I  одделение за собирање и транспорт  на загинати лица 
1. командир СО мед.тех.     - - - - 

1 екипа за собирање на загинати лица 

1. водител-
изврш.  

СО мед.насо     - - - - 

2. извршител 
СО болничар 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 
4. извршител     - - - - 

2 екипа за транспорт на загинати лица 

1. водител-
изврш.  

СО возач Ц     - - - - 

2. извршител Помошни 
работници 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 

II одделение за погреб на  загинати лица 
1. командир СО сани.тех.     - - - - 

1 екипа за погреб на загинати лица 

1. водител-
изврш.  

СО мед.тех.     - - - - 

2. извршител Помошни  
медицинскиработни
ци 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 
4. извршител     - - - - 

1 екипа за погреб на загинати лица 

1. водител-
изврш.  СО мед.тех     - - - - 

2. извршител Помошни 
медицински 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 



 36 

4. извршител работници     - - - - 
III за собирање,траанспорт и закон на загинати животни 

1. командир СО вете.тех.     - - - - 
1 екипа за собирање и транспорт на загинати животни 

1. водител-
изврш.  

СО.вет.болн.     - - - - 

2. извршител помошни 
ветеринарни 
работници 

    - - - - 
3. извршител     - - - - 
4. извршител     - - - - 
5. извршит.ракув

ач Возач Ц кат.     - - - - 

2 екипа за закоп на загинати животни 

1. водител-
изврш.  

СО.вет.болн.         

2. извршител помошни 
ветеринарни 
работници 

        
3. извршител         
4. извршител         

екипа за дезинфекција,дезинсекција и дератизација 

1. водител-
изврш.  

СО сани.тех.         

2. извршител Помошни хигиенски 
рботници 

        
3. извршител         
4. извршител     - - - - 

Ажурирал:___________________ 
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Прилог-14 

 

 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

на републичката единица за асанација 

во ПОЗС Велес 

 

Состојба:јуни 2015 година 

Ред. 
број ПОЗС Вид на 

единицата 

Број на припадници Материјален состав 

По формација Пополнето 
Опременост % 

Лична 
опрема 

МТС и 
опрема 

1 Велес вод 29 25 

70% 
( задолжени 

со стара 
униформа)  

60% 
( на дел од 
опремата - 
МТС им е 
изминат 
рокот на 

употреба ) 
Ажурирал:______________________________ 
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К  А  Р  Т  А 

на град ВЕЛЕС- асанација -  

 

 

Механичка 
работилниц

а ЈКП 
„Дервен” 

ООУ 

„ВАСИЛ 
ГЛАВИНОВ” 

КАСАРНА 

Гробишта 

РАШТАНИ” 

ЈЗУ 

БОЛНИЦА 

ЈЗУ 

Н  
 

МЛАДИНСКИ 
ПАРК 

Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 
  Собирни места за повредени лица 

  Собирни места за загинати лица 

  Места за идентификазија на лица 

  Правци за транспортирање на повредени лица 

  
Правци на транспортирање на загинати лица до 
собирните места. 

  Правци кон местата за идентификација 

 

Плоштад 

КОЈНИК 

Општински 

суд 

 

  

 

  

 

  

Црква 

Св Пантелејмон 

ЈЗУ 

Здравен Дом 

 

Амбуланта 
„Ташевиќ” 

Црква  

Св  Богородица 
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