
Врз основа на член 34 и 123 став (4) од Законот  за  заштита  и  спасување 

(„Службен весник на РМ“ бр.93/12, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16 год.), член 22 

став (1) точка 10 од Законот за локална самоуправа  („Службен весник на РМ“ 

бр.05/02), и член 38 став (1) точка 4 од Статутот на општина Гевгелија               

("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.),      

Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 27.12.2019 година, 

донесе 

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Гевгелија во областа на заштитата и 

спасувањето и справувањето со кризи во 2020 година  

 

1. Вовед 
 
 

Програмата за активностите на општина Гевгелија ги утврдувааат 

заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето и 

справувањето со кризи, кои претставуваат активности од јавен интерес.  

Според законските одредби, Oпштина Гевгелија во 2020 година 

овие активности ќе ги остварува преку:  

- Општинскиот штаб за заштита и спасување;  
- Универзалната единица за заштита и спасување во општина 

Гевгелија во јачина на вод 
 

Со програмата ќе се овозможи финансирање на системот за 

заштита и спасување, заштита на граѓаните, материјалните добра и 

природните ресурси од елементарни непогоди и други несреќи.    

Во истата се уредува: 

- Извор на финансиската конструкција  
- Пресметани трошоци за заштита и спасување на подрачјето на 

oпштина Гевгелија(распределба на средствата за финансирање). 
- Тековни активности и динамика на извршувањето на програмата.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Цели 

 

Основна цел на оваа програма е обезбедување на основни средства за 

превентивно делување на подрачјето на општина Гевгелија, односно 

финансирање на системот за заштита и спасување, заштита на граѓаните, 

материјалните добра и природните ресурси од елементарни непогоди и 

други несреќи, преку: 

- Заштита и спасување на луѓето, животната средина, 
материјалните добра, природните богатства, животинскиот и 
растителниот свет и културното наследство од природни непогоди 
и други несреќи во мир и вонредна состојба ( пожари во населени 
места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи 
и др ); 
 

- Создавање на услови и можности за организирано остварување и 
реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;  

 

- Обезбедување на навремено истакнување на опасноста, 
благовремено откривање и елиминирање на причините за 
настанување на непогодата; 

 

- Обезбедување на услови и можности за соодветна 
организација, опременост и координираност на силите за заштита 
и спасување за справување со кризи ( обезбедување на основни 
средства за превентивно делување на подрачјето на општината ); 

 

- Едукација и подготовка за превентивно делување;  
 

- Организирање на предавања во училиштата и градинките на 
тема превентива и заштита од пожари и други природни 
катастрофи.  

 

 

 

 

 

 



3. Активности 
 

За реализација, функционирање и остварување на основните цели на оваа 

Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон 

создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби 

во доменот на заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во 

услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.  

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон 

обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки 

реализирана активност.  

Општина Гевгелија преку Програмата за 2020 година, во рамките на своите 

материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и 

технички стручно подготвена Универзалната единица за заштита и спасување 

во општина Гевгелија во јачина на вод. Со оваа единица ќе може брзо и 

ефикасно да се дејствува на целото подрачје на Општина Гевгелија. 

 

За спроведувањето на заштита и спасување од елементарни непогоди и 

други несреќи, Советот на општина Гевгелија, на подрачјето на општината, 

освен Штаб за заштита и спасување, донесе измени и формираше: 

 Универзалната единица за заштита и спасување во општина 
Гевгелија во јачина на вод 
 

За  реализација, функционирање и остварување на системот за 

заштита и спасување ќе се спроведат следните активности: 

- Едукација и обука на единиците (командни тела, извршители) 
- Обука на надлежните лица во локалната самоуправа 
- Вежбовни активности 
- Подигање на јавната свест (ангажирање на медиуми, 

публикациии документи и материјали ) 
- Набавка на опрема, 

 

исто така Општина Гевгелија и во 2020 година ќе продолжи со 

континуирана соработка со надлежните државни органи од областа на 

заштитата и спасувањето и тоа:  

 

• Дирекцијата за заштита и спасување,  

• Центарот за управување со кризи,   

• Министерството за одбрана.



4. Финансирање 

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби, 

утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од Средства од Буџетот на Општина Гевгелија.  

За финансирање на активностите за дејствување на штабот и единиците за заштита и спасување, се планира 

набавка на: 

Извори на финасирање во МКД ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА 

Бр. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 
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ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА 

    ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ  ВКУПНО 

1. Лична опрема 42 април/мај                              Буџет на општина Гевгелија 160 000 

2. 

Друга опрема: 

-Напртњачи -20 

-ПП апарати ( С-9 ) - 10 

-Метални метли - 12 

42 април/мај Буџет на општина Гевгелија 240 000 

5. Обука и едукација на штабот и силите  мај Буџет на општина Гевгелија 95 000 



6. 

Организирање на предавања во училиштата и 

градинките на тема : превентива и заштита од 

пожари и други природни катастрофи 
 септември 

Стручни лица од Дирекцијата за заштите и 

спасување 

ПО Гевгелија 

2 500 

7. 

Информирање на граѓаните преку флаери и 

соопштенија за заштита и превенција од пожари 

и катастрофи 

 мај/јуни/јули Буџет на општина Гевгелија 2 500 

ВКУПНО ( денари ):  500 000 



 

5. Завршни одредби 

 

Со спроведување на планираните активности и обезбедување на минимум 

опрема ќе се обезбеди непречено функционирање на субјектите на заштита во 

услови на можни природни непогоди и други несреќи. 

 Програмата за заштита и спасување за 2020 година ќе биде финансирана 

од Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година. 

За спроведувањето на истата се грижи Градоначалникот на Општина 

Гевгелија.  

Општина Гевгелија во соработка со Општинскиот штаб за заштита и 

спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со 

кризи, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела, 

како и органите и телата на Советот на општина Гевгелија ќе го следат 

спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината 

реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и 

поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и 

активности. 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Гевгелија“.  

 

 

 

 

 

бр.09-2221/1          Претседател 

27.12.2019 год.            на Советот на општина Гевгелија, 

Гевгелија             Тодор Ристов с.р. 

 

 

 


