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Вовед

Во октомври 2021 година се одржаа седмите по ред локални 
избори од осамостојувањето. Резултатите од двата изборни 
дена донесоа промена на локалната власт во голем дел од 
општините, вклучително и Град Скопје каде што на функција 
стапија нови градоначалници и членови на советите. 
Карактеристично за овие локални избори беше значително 
зголемениот фокус на прашања поврзани со заштитата на 
животната средина и секако локалниот одговор на пандемијата 
со КОВИД–19. 

На изборите им претходеа и големи пожари низ  
повеќе локации во земјата кои нанесоа значителна штета. 
Одговорот на пожарите дополнително ги покажа ниските 
капацитети за справување, како на локално и на национално 
ниво, но и ја потенцира клучната улога на општините од аспект 
на реакција, но и превенција на овие појави. Овие случувања 
придонесоа граѓаните да ги зголемат своите очекувања од 
институциите да бидат подготвени да спречат вакви појави 
во иднина. Како рефлексија на овие случувања и зголемените 
очекувања на граѓаните, речиси сите политички партии 
во своите програми за локалните избори вклучија мерки и 
активности насочени кон подобрувања на капацитетите на 
општините во овие области. 
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Што се ветуваше на изборите?

Преку преглед на мерките и активностите, предвидени во 
предизборните програми, може да се забележи дека голем 
дел од општините вклучиле мерки и активности поврзани 
со намалување ризици од несреќи и катастрофи. Повеќето 
се структурни мерки (физички мерки, набавки на опрема, 
примена на техники), додека неструктурните мерки (политики, 
стратегии, акциски планови) видливо недостигаат. Најмногу 
од нив се насочени кон подобрување на противпожарните 
капацитети на општините. Мерките и активностите, поврзани 
со противпожарните капацитети, вклучуваат креирање нови 
противпожарни служби, волонтерски противпожарни друштва, 
опремување на противпожарните единици, нови униформи и 
нови противпожарни возила. Останатите структурни мерки 
вклучуваат набавка на амбулантни возила за прва помош, 
опрема за редовно чистење корита, чистење одводни канали, 
инсталација и редовно одржување хидранти, креирање фондови 
за помош на семејства оштетени од елементарни непогоди и 
градење системи за превенција и рано детектирање поплави. 
Неструктурните мерки ветени во програмите на актуелните 
градоначалници вклучуваат политики за модернизација на 
работата на општинската администрација и реорганизација на 
кризните штабови, комплетирање документација за заштита 
и спасување, проектна документација за капитални проекти 
(на пример брана) и активности насочени кон едукација на 
населението. 

Очекувано, најмногу ветувања се дадени во Градот 
Скопје каде што се предвидуваат како структурни така и 
неструктурни мерки. Тие вклучуваат скратување на времето за 
одговор на противпожарните единици, две нови противпожарни 
станици, реконструкција на противпожарните станици, 
набавка на опрема, вработувања, едукативни активности, како 
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и стратешка програма за превенција за справување со поплави 
и други природни непогоди.
Може да се забележи дека за повеќето ветувања немаат 
временски определени рокови, а исто така не се наведени и 
информации како ќе се финансираат проектите, односно дали 
ќе се користат средства од општинскиот буџет, средства од 
државата, преку задолжување, јавно приватно партнерство 
или странски проекти и донации.

Како да се користи листата?

Целта на листата е да им овозможи на граѓаните и на другите 
заинтересирани страни подобро да ги следат заложбите на 
локалната власт и да бараат отчетност преку сумирање на 
ветувањата дадени од страна на актуелните градоначалници 
во предизборните програми. Подолу во листата се наведени 
ветувања извлечени од програмите на победничките 
градоначалници, распределени според општини. 

Имајќи предвид дека клучна цел на листата е да биде 
алатка преку која граѓаните ќе можат да бараат отчет од 
локалната власт, важно е засегнатите страни редовно да го 
следат прогресот, индивидуално по секоја од предвидените 
мерки и активности. Бидејќи во повеќето од програмите не се 
наведени временски рокови, најдобро е статусот на ветените 
проекти да се проверува на шест или на 12 месеци, зависно од 
големината на проектот. Се покануваат сите заинтересирани 
страни како: граѓански организации, советите во општините, 
експертите, регионалните центри за управување со кризи, 
подрачните одделенија за заштита и спасување и секако 
граѓаните да ја користат листата како основ по кој ќе ја 
следат работата на локалната власт во својата општина и да 
повикуваат на одговорност доколку ветувањата не се остварат. 



6

За да го утврдат статусот на предизборните ветувања,  
граѓаните и граѓанските организации имаат повеќе механизми 
на располагање. Еден од најчестите и најефикасните механизми 
е можноста од својата општина да побараат информации 
од јавен карактер за својата општина.1 Овој механизам е 
особено корисен кај мерки кои формално се започнати со 
одлука на советот на општината при што може да се побараат 
записници од седници на совет. Дополнително, на граѓаните и 
останатите заинтересирани страни им стојат на располагање 
механизмите за граѓанско учество предвидени во Законот за 
локална самоуправа како граѓанска иницијатива, претставка 
или предлог.2 Во однос на граѓанската иницијатива, граѓаните 
имаат право да му предложат на советот да донесе одреден 
акт или одредено прашање од неговата надлежност, а советот 
е должен да расправа. За оваа иницијатива се потребни 10% 
од избирачите во општината. Поедноставен механизам е 
можноста предвидена со членот 29 од Законот за локална 
самоуправа каде што се гарантира правото на секој граѓанин, 
сам или заедно со други граѓани, да поднесе претставки 
и предлози за работата на граѓаните на општината и 
општинската администрација, а градоначалникот е должен 
да одговори во рок од 60 дена. 

1. Повеќе информации за овој механизам може да се најдат на веб-страницата на 
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
www.aspi.mk

2. Механизмите се регулирани во Законот за локална самоуправа,  
http://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_lokalnata_samouprava.pdf

www.aspi.mk
http://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_lokalnata_samouprava.pdf
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Листата вклучува општини, моментален градоначалник, политичка 

партија, предвидена мерка или активност во програмата. Во листата се 

наведени 40 единици на локалната самоуправа во кои градоначалниците, 

победници во своите предизборни програми, имаат предвидено мерки 

и активности во насока на зголемување на отпорноста.

# Единица 
на локална 
самоуправа

Градоначалник 
(политичка 
партија)

Мерка/Активност од предизборна 
програма3

1 Град Скопје Данела Арсовска 
(независен 
кандидат поддржан 
од ВМРО-ДПМНЕ)

1.     СКРАТУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО 
ЗА ПРИСТИГНУВАЊЕ 
ИНТЕРВЕНЦИИ За скратување 
на времето за пристигнување 
интервенции во делови од градот 
предвидуваме изградба на:

1.1    Нова противпожарна станица 
во Општина Бутел со капацитет 
за пет противпожарни возила 
со што значително би се 
скратило потребното време за 
пристигнување во овој дел од 
градот.  

1.2   Нова противпожарна станица 
во Општина Кисела Вода со 
капацитет за пет противпожарни 
возила со што значително би се 
скратило потребното време за 
пристигнување во овој дел од 
градот.

1.3   Реконструкција на сите постоечки 
противпожарни станици на 
територијата на градот и нивно 
ентериерно опремување, како и 
доградба на противпожарната 
станица во населбата Драчево 
со зголемување на нејзиниот 
капацитет за ефикасно 
покривање на тој дел на градот. 

1.4   Изградба и опремување современ 
едукативен центар во кругот 
на единицата за вежба на 
вработените со цел усовршување 
на вештините потребни за 
професијата.

3. Мерките и активностите се интегрално преземени од предизборните програми на 
политичките партии.
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1 2.    ПОДОБРУВАЊЕ НА 
СОСТОЈБАТА СО ВОЗЕН 
ПАРК НА ПРОТИВПОЖАРНАТА 
ЕДИНИЦА За подобрување 
на состојбата со возниот 
парк кој е неопходен за 
ефикасно функционирање 
на противпожарната единица 
предвидуваме:

2.1   Набавка на нови противпожарни 
камиони за гасење пожари во 
урбана средина со што би се 
направила целосна замена на 
дотраените противпожарни 
возила од овој тип.

2.2  Набавка на нови противпожарни 
камиони и теренски возила 
за гасење шумски пожари и 
пожари на отворен простор со 
што би се направила замена 
на дотраените противпожарни 
возила од овој тип во целост. 

2.3  Набавка на нови противпожарни 
возила за технички интервенции 
при сообраќајни незгоди и разни 
техничко-технолошки несреќи 
кои во целост ѝ недостасуваат на 
противпожарната единица.

2.4  Набавка на нови противпожарни 
возила за превоз на 
пожарникари и средства за 
интервенирање.



9

1 3.    НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНА 
ОПРЕМА За подобрување на 
состојбата со неопходната 
опрема за брза и 
ефикасна интервенција на 
противпожарната единица 
предвидуваме набавка на 
специјална опрема, и тоа: 

3.1   За подобрување на 
безбедноста на вработените 
во противпожарната единица 
набавка на комплетна заштитна 
униформа за интервенции 
во урбана средина за сите 
вработени според последните 
европски нормативи. 

3.2  Стандардна противпожарна 
опрема согласно со сите 
европски нормативи. 

3.3  Специјализирана опрема за 
справување при земјотреси и 
поплави. 

3.4  Специјализирана опрема за 
заштита на дишните органи на 
вработените при интервенции и 
опрема за нивно одржување во 
сопствен современ сервис.

4.    КАДРОВСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНАТА ЕДИНИЦА 
За подобрување на состојбата 
во противпожарната единица во 
однос на персоналниот состав, 
во најкраток рок предвидуваме: 

4.1   Вработување соодветен 
кадар кој би ги исполнил сите 
предвидени критериуми, 
за достигнување соодветна 
бројна состојба според 
систематизацијата.
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1 4.3  Превентивна работа на 
единицата со посетување 
објекти за колективно домување 
и други правни субјекти со цел 
подобра имплементација на 
мерките за заштита од пожари.

4.4  Итно подобрување на 
стандардот на вработените, со 
интервенирање во Kолективниот 
договор на ниво на работодавач 
и понатамошно подобрување 
со уредување на Законот за 
пожарникарство. 

5.    ПРЕВЕНИРАЊЕ ПОПЛАВИ И 
ДРУГИ ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ 
Градот Скопје ќе изработи 
специјална стратешка Програма 
за справување со поплави и 
други природни непогоди, која 
ќе значи превенција, откривање 
на недостатоците, менаџирање 
и решавање на проблемите 
на инфраструктурен, 
организациски и стратешки 
план заради справување 
со последици од природни 
непогоди.

2 Општина 
Аеродром

Тимчо Муцунски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1. ПОЖАРНИКАРСКА СЛУЖБА 
Аеродром со стотици илјади 
жители и неколку трговски 
центри нема пожарникарска 
служба. Токму затоа во 
соработка со Град Скопје ќе 
инсистираме да се изгради 
противпожарна станица во 
овој дел на градот со цел брза 
интервенција во случај на пожар.

3 Општина Битола Тони Коњановски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1. НОВА ЗГРАДА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА И 
КОПЛЕТНО ОПРЕМУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНАТА ЕДИНИЦА 
(ЛОКАЦИЈА КАСАРНА) 
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4 Општина Богданци Блаже Шапов 1. ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ВО БОГДАНЦИ; 

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
СЕКУНДАРНА ВОДОВОДНА 
МРЕЖА - ЗАМЕНА 
НА АЗБЕСТНИТЕ СО 
ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ЦЕВКИ

5 Општина Брвеница Јовица Илиевски 1. АКТИВИРАЊЕ ДОБРОВОЛНО 
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО 
СО НАЈМАЛКУ ДВЕ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА; 

2.  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ АМБУЛАНТНО 
ВОЗИЛА ЗА ПРВА ПОМОШ; 

3. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БУЛДУЖЕРИ 
ЗА РЕДОВНО ЧИСТЕЊЕ НА 
РЕЧНИТЕ КОРИТА.

6 Општина Бутел Дарко Костовски 1.  ИЗГРАДБА НА НОВА 
ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА И 
ПРОТИВПОЖАРЕН ПУНКТ Во 
населеното место Расадник, во 
соработка со Министерството за 
внатрешни работи, ќе се изгради 
нова модерна полициска 
станица и противпожарен пункт 
кој ќе ги задоволи потребите 
на Општина Бутел и околните 
општини.

2. ФОРМИРАЊЕ СОЦИЈАЛЕН 
ФОНД ЗА ЕДНОКРАТНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА 
СЕМЕЈСТВА ОШТЕТЕНИ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
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7 Општина 
Валандово

Перо Костадинов 1.     МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТППЕ 
ВАЛАНДОВО 

1.1    Реконструкција на просториите 
на ТППЕ Валандово;

1.2   Набавка на противпожарно 
возило; 

1.3   Набавка на нова заштита 
униформа за гасење пожари;

1.4   Дневна униформа за сите 
пожарникари; 

1.5   Набавка на нова противпожарна 
опрема.

2.    Инсталирани се системи за 
превенција и рано детектирање 
поплави – Interreg IPA CBC MK-
BG

8 Општина Вевчани Спасе Кочовски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА 
(БЕТОНИРАЊЕ) НА ГЛАВНИ 
КАНАЛИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ. 
Проектот има за цел бетонирање 
на каналите за наводнување 
на земјоделските површини во 
атарот на Општина Вевчани. 
Секојдневно сме сведоци 
на поплавени земјоделски 
површини и излевање вода по 
улиците на Вевчани поради 
дотраеноста на каналите за 
наводнување кои истовремено 
се користат и за одведување 
атмосферски води. Неопходна 
е нивна реконструкција со цел 
трајно подобрување на системот 
за наводнување и одведување 
на атмосферските води во 
Вевчани.
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9 Општина Велес Марко Колев 1. РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА 
КРИЗНИТЕ ШТАБОВИ И 
ПОДДРШКА НА ДОБРОВОЛНИТЕ 
ДРУШТВА Опис: Со промена 
на управувањето на Општина 
Велес, ќе се формира ново тело 
за заштита и спасување кое ќе 
има функционално и практично 
дејствување во услови на 
елементарни непогоди и разни 
други кризни моменти. Ќе ги 
поддржиме сите противпожарни 
доброволни друштва, кои ќе 
функцинираат во координација 
со ТППЕ Велес. Друштвата ќе 
помагаат и во кризните моменти 
за заштита и спасување, како 
и практично дејствување 
во услови на елементарни 
непогоди;

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТППЕ 
ПРОТИВПОЖАРЕН ДОМ ВЕЛЕС 
(РЕГИОНАЛНА ТППЕ)

10 Општина Виница Миле Петков 1. НАБАВКА НА СОВРЕМЕНО 
ПРОТИВПОЖАРНО ВОЗИЛО 
И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ТППЕ „ВИНИЦА“; ИЗГРАДБА НА 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
ВО ОПШТИНА ВИНИЦА
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11 Општина Гази Баба Бобан Стефковски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1. Модернизација во работењето 
на општинската администрација 
преку воспоставување e-cloud-
систем на дата-база. Ваквиот 
систем значително ќе ги намали 
трошоците за управување и 
одржување на серверските 
единици, како и поголема 
безбедност на дата-базите на 
Општината. Исто така, ќе ѝ овозможи 
на општинската администрација 
и пристап до податоците од која 
било територијална локација. 
Тоа ќе овозможи поголема 
флексибилност во работењето, 
посебно во услови на кризни 
ситуации, како што е пандемијата 
со КОВИД-19.

12 Општина Гевгелија Андон Сарамандов 1.     УСВОЈУВАЊЕ ПЛАН ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ; 

2.    ДООПРЕМУВАЊЕ 
НА ОПШТИНСКОТО 
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО 
КОЕ ВЕЌЕ ПОСТОИ;  

3.    ПРОТИВПОЖАРНА ЕДУКАЦИЈА 
НА ГРАЃАНИТЕ; 

4.    ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ 
ХИДРАНТИ;  

5.    ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ И 
РАСТЕНИЈАТА - ќе има строга 
контрола во чувањето на 
шумското богатство и ригорозни 
казни за сторителите кои 
недозволено ги сечат шумите и 
оние што ги палат.

13 Општина Градско Киро Нацков 1. Инсталирање хидранти на 
повеќе локации
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14 Општина Делчево Горан Трајковски 
(СДСМ)

1. ДОИЗГРАДБА НА КЕЈОТ НА Р. 
БРЕГАЛНИЦА ВО ЦЕНТРАЛНОТО 
ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ (Станува 
збор за капитален проект за 
кој Општина Делчево, пред две 
години, има изготвено техничка 
документација и основен проект 
за изградба и регулација на 
речното корито, низводно во 
должина од 500 м и возводно 
500 м, во централното градско 
подрачје. Со овој проект не само 
што ќе се подобри изгледот на 
градот туку и ќе се превенираат 
поплави на објектите по 
должината на реката во 
централното градско подрачје).

15 Општина Демир 
Хисар

Никола Најдовски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     Брза, опремена, едуцирана, 
обучена, мобилна и ефикасна 
професионална противпожарна 
служба;

2.    Набавка на дополнителна 
опрема за спасување во случај 
на сообраќајни и други несреќи; 

3.    Обука за спасување лица и 
имот во случај на елементарни 
непогоди, како и во случај 
на несреќи во сообраќајот и 
слично.

16 Општина Ѓорче 
Петров

Александар 
Стојкоски

1. Противпожарна едукација на 
населението
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17 Општина Зрновци Борчо Коцев 1.     СТАВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ 
НА СИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 
ВО БОРБА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 
И ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈА 
ПРЕДИЗВИКАНА ОД 
КОРОНАВИРУСОТ;

2.     ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА:

2.1    НОВИ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМА 
ЗА ПРОТИВПОЖАРНА СЛУЖБА; 

2.2  ИНСТАЛИРАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ 
НОВИ ХИДРАНТНИ МЕСТА ВО 
СИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 
ОПШТИНАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ПОЖАРНА ПРЕВЕНЦИЈА И 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА;

2.3  ДОБРОВОЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ 
ДРУШТВА ВО КОИ ЌЕ СЕ 
ОБУЧУВАТ ДОБРОВОЛЦИ; 

2.4  ИЗВИДНИЧКИ МЕСТА ОПРЕМЕНИ 
СО ХИДРАНТИ ВО ЗРНОВЦИ, 
МОРОДВИС И ВИДОВИШТЕ;

3.     РЕДОВНО ЧИСТЕЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЧНИТЕ 
КОРИТА со цел да не доаѓа до 
излевање на реките и правење 
штета на земјоделските 
површини.



17

18 Општина Илинден Александар 
Георгиевски

1.     ПРОЕКТ: РЕДОВНО ЧИСТЕЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА КАНАЛСКАТА 
МРЕЖА И РЕЧНИТЕ КОРИТА  
Опис: Проектот обезбедува 
редовно чистење и одржување 
на каналите и речните корита,  
со цел заштита на имотите на 
граѓаните од поплави на куќите 
и имотите во сите населени 
места на територија на Општина 
Илинден.

2.    ПРОЕКТ: „ПРОТИВПОЖАРНА 
СТАНИЦА“  
Опис: Во соработка со Градот 
Скопје и останатите институции 
ќе се отвори противпожарна 
станица со едно противпожарно 
одделение и комплет опрема 
за заштита и гасење пожари 
на подрачјето на општината и 
пошироко.Во негова надлежност 
ќе влегува: отстранување на 
непосредната опасност за 
настанување пожар, спасување 
на животот на граѓаните и 
заштита на имотот загрозен од 
пожари и експлозии, укажување 
техничка помош при незгоди 
и опасни ситуации, давање 
противпожарно обезбедување 
објекти, делегации, јавни собири, 
спортски и други манифестации. 

2.1   Во координација со 
Министерството за внатрешни 
работи ќе се спроведува 
едукација на граѓаните за 
заштита од пожари, преку 
организација на предавања, 
преку медиуми и организирање 
други активности.

19 Општина 
Јегуновце

Димитар 
Костадиноски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1. ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЛИЦАТА 
ПОГОДЕНИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ – ПОЖАР
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20 Општина 
Кавадарци

Митко Јанчев 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     Усвојување нов ревидиран 
план за заштита и спасување; 
Усвојување ревидиран план за 
заштита и спасување со кој ќе 
се предвиди унапредување на 
соработката со Територијалната 
противпожарна единица и со 
Центарот за управување со 
кризи и НВО; 

2.     Доопремување на општинско 
противпожарно друштво 
„Сашко Гешовски“ Општината ќе 
безбеди финансиска поддршка 
за доопремување на локалното 
противпожарно друштво како 
потреба од општ карактер за 
сите населени места;

3.    Противпожарна едукација 
на граѓаните; Едукација 
на граѓаните од Општина 
Кавадарци за преземање мерки 
за спречување појави на пожар 
и навремено информирање; 

4.    Одржување на противпожарните 
хидранти; Одржување на 
постоечките противпожарни 
хидранти и поставување нови во 
населените места каде сѝ уште не 
се инсталирани;

5.    Заштита на животните и 
растенијата – ќе има строга 
контрола во чувањето на 
шумското богатство и санкции за 
оние кои недозволено ги палат и 
сечат шумите; 

6.    Зајакнување на капацитетите на 
ТППЕ Кавадарци преку набавка 
на високопрофесионални 
специјализирани возила 
согласно со европските 
стандарди
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21 Општина Карбинци Виктор Паунов 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     ОСНОВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНО 
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ОПШТИНА 
КАРБИНЦИ;

2.    РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
МОНТИРАЊЕ НОВИ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТИ

22 Општина Кисела 
Вода

Орце Ѓоргиевски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     НОВА ПРОТИВПОЖАРНА 
СТАНИЦА ВО КИСЕЛА 
ВОДА. Во Кисела Вода нема 
противпожарна единица. Со 
цел решавање на овој проблем, 
Општина Кисела Вода ќе 
изготви градежно-техничка 
документација и во соработка 
со Градот Скопје ќе изгради 
нова противпожарна станица во 
Кисела Вода.

2.    ФОНД ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
И НЕСРЕЌИ. Кисела Вода ќе 
отвори посебна донаторска 
сметка во која, покрај средства 
од Општината, ќе можат да 
се уплаќаат и средства од 
граѓаните и компаниите. Целта 
на овој фонд е обесштетување 
на граѓаните од евентуални 
елементарни непогоди, како и 
помош за лекувања во странство 
и помош во случаи на пожари 
или поплави.

23 Општина Конче Златко Ристов 
(ВМРО ДПМНЕ)

1. ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА 
ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВА 
ПОГОДЕНИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ.
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24 Општина Кочани Љупчо Папазов 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     БЕЗБЕДНОСТ И 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА:

1.1    ДООПРЕМУВАЊЕ НА 
ПОЖАРНИКАРИТЕ ВО ТППЕ 
КОЧАНИ И КОРИСТЕЊЕ 
СОВРЕМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА; 

1.2   НАБАВКА НА НОВИ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА ЗА 
ТППЕ КОЧАНИ; 

1.3   ВЕЖБИ И ОБУКА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ЗА 
ПОГОЛЕМА ПОДГОТВЕНОСТ И 
СТРУЧНОСТ;

1.4   ФОКУС НА ФОРМИРАЊЕ 
ДОБРОВОЛНИ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА;

1.5   ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПРЕМА ЗА 
РАНО ОТКРИВАЊЕ ШУМСКИ 
ПОЖАРИ ВО ОКОЛИНАТА; 

2.     УРЕДУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА 
КОЧАНСКА РЕКА ОД МЕСНОСТА 
БАВЧАЛУК ДО КРАЈОТ НА 
ГРАДОТ; 

3.     УРЕДУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА 
РЕКА МАСАЛНИЦА

25 Општина 
Кривогаштани

Николче Мискоски 
(СДСМ)

1.     РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
ПРОШИРУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНАТА 
СТАНИЦА ВО КРИВОГАШТАНИ. 
Реконструкцијата и 
проширувањето на 
противпожарната станица во 
Кривогаштани се неминовни. 
Со тоа ќе се обезбеди повеќе 
персонал, нова противпожарна 
опрема, како и набавка на 2 нови 
противпожарни возила. Со тоа 
ќе обезбедиме поголема заштита 
и побрзо дејствување при појава 
на пожари.

2.     ЗАШТИТА НА РИДОТ НАД 
СЕЛОТО ОД ПОЖАРИ
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26 Општина Крушево Томе Христоски 
(СДСМ)

1. МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТППЕ 
КРУШЕВО  
Со цел подобрување на 
ефикасноста и ефективноста 
во извршувањето на задачите 
и условите за работа на 
вработените во територијалната 
противпожарна единица во 
Крушево, Општина Крушево 
во соработка со партнерски 
институции и организации ќе 
набави нова опрема за гасење 
пожари и лична заштитна 
опрема, односно дишни апарати, 
јакни, панталони, чизми, 
шлемови, ракавици и маски 
за шумски пожари. Проектот 
ќе придонесе за подобрување 
на безбедноста по животот 
и имотите на жителите од 
Општина Крушево.

27 Општина Лозово Бошко Цветковски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     НОВИ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМА 
ЗА ПРОТИВПОЖАРНАТА 
СЛУЖБА; 

2.     ОБНОВУВАЊЕ И 
ПОСТАВУВАЊЕ НОВИ 
ХИДРАНТНИ МЕСТА ВО 
ОПШТИНАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ПОЖАРНАТА;

3.     ОДВОДНИ КАНАЛИ ВО СЕКОЕ 
НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЗАШТИТА 
ОД ПОПЛАВИ

28 Општина 
Македонска 
Каменица

Димчо Атанасовски 
(ВМРО ДПМНЕ)

    1. РЕКОНСТРУКЦИЈА 
И МОНТИРАЊЕ НОВИ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТИ 
Општина Македонска Каменица ќе 
ги реконструира и ќе изгради нови 
противпожарни хидранти во сите 
населени места во општината.
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29 Општина Могила Драганчо 
Саботковски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     УСВОЈУВАЊЕ ПЛАН ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ; 

2.     ФОРМИРАЊЕ ОПШТИНСКО 
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО ЗА 
ОПШТИНА МОГИЛА; 

3.    ПРОТИВПОЖАРНА ЕДУКАЦИЈА 
НА ГРАЃАНИТЕ; 

4.    ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ХИДРАНТИ 
И ПОСТАВУВАЊЕ НОВИ; 

5.     ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ И 
РАСТЕНИЈАТА; 

6.    ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА; 

7.     ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА БРАНА НА ЦРНА РЕКА; 

8.     ИЗГРАДБА НА ОДВОДНИ 
КАНАЛИ СО ЦЕЛ ИСЦЕДУВАЊЕ 
НА ВИШОКОТ ВОДА ПРИ 
ОБИЛНИ ВРНЕЖИ.
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30 Општина Неготино Горан Стојанов 
(ВМРО ДПМНЕ)

Чистењето на коритата е особено 
важно за заштита од поплави и 
уредување/одржување на коритата 
на реките како уреден простор и 
пејзаж и редуцирање фрлање отпад 
и депонии; 
Наши основни мерки поврзани со 
заштита на животната средина се:

1.     Превенцијата од непрописното 
постапување со отпадот и шутот;

2.    Превенцијата од создавање 
кризни жаришта од кои може 
да се развијат болести што го 
загрозуваат здравјето и животот 
на граѓаните; 

3.    Едукација на граѓаните за 
придобивките од здравата 
животна средина; 

4.    Подигнувањето на граѓанската 
свест и етичност, како и остро 
санкционирање на лицата 
и субјектите кои ќе извршат 
загадување на средината во која 
живееме;

5.    Уредување на проблемот на 
ул.„Антон Пеган“ со вишокот 
вода и заштита од поплавување 
на домовите на оваа улица;

6.    Чистење на речните корита, со 
цел да се спречи прелевање 
на реките кои би ги поплавиле 
земјоделските површини 
преку заеднички проекти со 
Водостопанство за заштита од 
поплави; 
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30 7.     Изградба на одводни канали 
со цел исцедување на вишокот 
вода при обилни врнежи.

8.    УСВОЈУВАЊЕ ПЛАН ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ;

9.     ДООПРЕМУВАЊЕ 
НА ОПШТИНСКО 
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО; 

10.   ПРОТИВПОЖАРНА ЕДУКАЦИЈА 
НА ГРАЃАНИТЕ; 

11.    ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ХИДРАНТИ 
И ПОСТАВУВАЊЕ НОВИ

31 Општина Новаци Стевче 
Стевановски 
(ВМРО ДПМНЕ)

БЕЗБЕДНОСТ И ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗАШТИТА Согласно со 
надлежностите кои ги има 
општината, заради обезбедување на 
сигурност и заштита на граѓаните од 
Општина Новаци, ќе ги преземеме 
следните активности: 

1.     УСВОЈУВАЊЕ ПЛАН ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ: 
Усвојување план за заштита и 
спасување со кој ќе се предвиди 
унапредување на соработката со 
Територијалната противпожарна 
единица од Битола и со 
Центарот за управување со 
кризи и НВО;

2.    ФОРМИРАЊЕ ОПШТИНСКО 
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО ЗА 
ОПШТИНА НОВАЦИ: Општината 
во соработка со меѓународни 
донации, општини од странство, 
од сопствени средства и 
во соработка со Владата 
на Република Македонија, 
ќе обезбеди финансиска 
и техничка поддршка за 
формирање Противпожарно 
Друштво како потреба од општ 
карактер за сите населени 
места; 
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31 3.    ПРОТИВПОЖАРНА ЕДУКАЦИЈА 
НА ГРАЃАНИТЕ: Едукација 
на граѓаните од Општина 
Новаци за преземање мерки за 
спречување појави на пожар и 
навремено информирање;

4.    ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ 
ХИДРАНТИ: Одржување на 
постоечките противпожарни 
хидранти и поставување нови 
во населените места каде што сѝ 
уште не се инсталирани.

32 Општина Ново 
Село

Ѓорѓе Божинов 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     ЗАШТИТА НА ПЛАНИНСКИ 
ПРЕДЕЛ НА БЕЛАСИЦА ОД 
НЕКОНТРОЛИРАНО СЕЧЕЊЕ; 

1.1    СПРЕЧУВАЊЕ СЕЧА НА ДРВА ОД 
МЕСНОСТА ВИКАНА ДЕБЕЛ БУК;

2.    ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА, 
со цел да се спречи прелевање 
на реките кои би ги поплавиле 
земјоделските површини 
преку заеднички проекти со 
водостопанство за заштита од 
поплави;

3.    БЕЗБЕДНОСТ И ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗАШТИТА Согласно со 
надлежностите кои ги има 
општината, во наредниот 
четиригодишен период, како 
одговорна власт, заради 
обезбедување сигурност и заштита 
на граѓаните, ќе ги преземеме 
следните чекори и активности:  

3.1   СТРОГА КОНТРОЛА ВО ЧУВАЊЕТО 
НА ШУМСКОТО БОГАТСТВО 
и казни за сторителите кои 
недозволено ги сечат шумите и за 
оние кои ги палат. 

3.2  НАБАВКА НА НОВИ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА И 
ОПРЕМА

3.3  ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

4.    РЕДОВНО ЧИСТЕЊЕ НА 
ПОСТОЕЧКИТЕ ОДВОДНИ 
КАНАЛИ И ПО ПОТРЕБА 
ОТВОРАЊЕ НОВИ; 
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33 Општина Охрид Кирил Пецаков 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.      КУПУВАЊЕ НОВО 
ПРОТИВПОЖАРНО ВОЗИЛО 
Безбедното место за живеење 
е предуслов за спокоен живот. 
Изградбата на ефикасен систем, 
на превенција и заштита од пожари 
во Општина Охрид, ќе резултира 
со заштита на животите и имотот 
на граѓаните. Проектот предвидува 
набавка на ново противпожарно 
возило, како и набавка на нова 
опрема за противпожарната 
станица во Охрид и курсеви за 
пожарникарите на меѓународни 
семинари.

2.      ХИДРАНТИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР 
ВО СТАРИОТ ДЕЛ НА ГРАДОТ Во 
стариот дел на градот има тесни 
и непроодни улички, борови и 
нискостеблеста вегетација, како и 
други дрвја и затоа хидрантите се 
многу важни при интервенциите 
на противпожарните единици во 
случај на пожар. Целта на проектот 
е да се постави хидрантна мрежа 
за побрзо дејствување и гасење 
на евентуални пожари, поради 
фреквенцијата што ја има овој дел 
од Охрид.

3.     ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА 
ОД ВЕГЕТАЦИЈА И ОТПАД И 
ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА 
КОРИТАТА ОД РЕКИТЕ ШТО СЕ 
СЛИВААТ ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 
Неисчистените речни корита 
претставуваат опасност за поплави. 
За таа цел, речните корита редовно 
ќе се чистат од вегетација и отпад, 
а партерно ќе бидат уредени 
коритата од реките што се сливаат 
во Охридското Езеро. Проектот 
предвидува чистење на речните 
корита од наноси и нискостеблести 
растенија, како и нивно уредување.
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34 Општина Петровец Борче Митевски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     Ставање на сите капацитети 
на локалната самоуправа во 
борба за превенција и заштита 
од пандемија предизвикана од 
коронавирусот.

2.     Ангажирање лица волонтери кои 
секојдневно ќе им помагаат на 
старите и изнемоштените лица 
и на лицата со оштетен вид и 
телесен инвалидитет.

35 Општина Пехчево Александар 
Китански  
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗГРАДА Реконструкција на 
противпожарната зграда 
во центарот на Пехчево со 
екстериерно и ентериерно 
уредување и нејзина пренамена 
во зграда на Советот на 
Општина Пехчево и здружението 
27 28 на пензионерите на 
Општина Пехчево.

2.    ФОРМИРАЊЕ И ПОДДРШКА 
НА ДОБРОВОЛНО 
ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО 
Согласно со организациската 
поставеност на системот за ПП-
заштита, Општина Пехчево нема 
професионална Територијална 
противпожарна единица (ТППЕ) 
и поради тоа неопходно е 
формирање и опремување. 

2.1   Набавка на противпожарни 
возила и обука за брза 
интервенција на доброволни 
противпожарни месни сили кои 
ќе ја остваруваат функцијата 
за ПП-заштита на територијата 
на Општина Пехчево, со 
цел заштита на животите 
и материјалните добра на 
населението.
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35 3.    РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КЕЈОТ 
НА ПЕХЧЕВСКА РЕКА И 
РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНОТО 
КОРИТО НА ПЕХЧЕВСКА 
РЕКА Реализацијата на овој 
проект ќе овозможи заштита од 
излевање на водата од коритото 
и поплавување на земјиштето 
околу течението на реката. 
Исто така, естетски ќе се уреди 
речното корито со доизградба 
на кејот во градот и ќе се 
канализира реката во одредени 
делови.

36 Општина Радовиш Ацо Ристов  
(ВМРО ДПМНЕ)

1. ИЗГРАДБА НА УЗВОДНА 
АКУМУЛАЦИЈА НА РАДОВИШКА 
РЕКА.  
Ќе се реши предизвикувањето 
поплави.

37 Општина Ресен Јован Тозиевски 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     Ставање на сите капацитети на 
локалната самоуправа во борба 
за превенција и заштита од 
пандемијата предизвикана од 
коронавирусот.

2.    ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 
ПРИ НАБАВКА НА НЕОПХОДНА 
ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН. 

3.    ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОВЕЌЕ 
ТРИБИНИ СО РАЗНИ ЦЕЛНИ 
ГРУПИ НА КОИ ОД СТРАНА НА 
СТРУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА 
ЌЕ ИМ БИДАТ ПРЕЗЕНТИРАНИ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАБОЛУВАЊА, 
НИВНА ПРЕВЕНЦИЈА И 
ЛЕКУВАЊЕ, СÈ СО ЦЕЛ НИВНО 
СПРЕЧУВАЊЕ И НАВРЕМЕНО 
ЛЕКУВАЊЕ. ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗАШТИТА, РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ПРОСТОРИИ И 
НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНАТА СЛУЖБА.
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37 4.    ОБНОВУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ 
НОВИ ХИДРАНТНИ МЕСТА ВО 
ОПШТИНАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ПОЖАРНАТА Со проектот 
се предвидува обнова, но и 
поставување нови хидрантни 
места во општината со што ќе се 
зголеми ефикасноста на ТППЕ.

5.     Заштита и реставрација 
на делтата на Голема Река 
(заради заштита од поплави и 
подобрување на филтрирањето, 
пречистувањето на отпадните 
води пред влезот во 
Преспанското Езеро).

38 Општина Тетово Билал Касами 
(БЕСА)

1. Модернизација на 
противпожарна бригада

39 Општина Центар Горан 
Герасимовски 
(СДСМ)

1. Формирање социјален фонд 
за помош на граѓаните во 
исклучителни случаи (пожари, 
поплави и сл.).

Во договор со Град Скопје, а заради 
зголемување на безбедноста на 
граѓаните во оваа населба, тука ќе 
се смести и комунална полиција и 
противпожарна бригада со едно до 
две противпожарни возила.
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40 Општина Штип Иван Јорданов 
(ВМРО ДПМНЕ)

1.     РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА 
Пожарникарите, како чувари 
на имотот на граѓаните и 
државата, имаат право да 
работат во современи и 
достоинствени услови. Затоа 
предвидуваме реконструкција 
на објектот каде што секојдневно 
престојуваат вработените во 
противпожарната единица.

2.     ПОШУМУВАЊЕ НА ОКОЛНИТЕ 
РИДОВИ СО СООДВЕТНА 
ВЕГЕТАЦИЈА Пожарите кои ни 
се случуваат секоја година, нѝ 
поучија дека треба да бидеме 
поодговорни кон нашите шуми, 
но и да развиеме стратешки 
пристап кон околната вегетација. 
Општина Штип во соработка 
со јавните претпријатија 
и Македонски шуми, но и 
со училиштата ќе работи 
интензивно на збогатување на 
локалниот шумски фонд.

3.     Итното обновување на 
атмосферската канализација 
ќе спречи поплави и излевања 
на каналите при секое 
невреме. Затоа, ќе обезбедиме 
функционална атмосферска 
канализација во Автокоманда, 
а и покривање на отворените 
канали на улиците:„Борко Талев“, 
„Солидарност“, бул. „ЈНА“, 
„Васил Доганџиски“ и на други 
места каде што е потребно“.
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Информации за проектот

Проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на 

општините во Северна Македонија“ цели кон зајакнување на 

стратешкото управување со кризи во осум избрани општини, 

и прикажување на процесот на развој на локални стратешки 

планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. 

Преку проектот ќе се анализира правната и институционалнатa 

поставеност на системот за управување со кризи, улогата на 

општините која ја предвидува, и ќе се идентификуваат системските 

празнини и предизвици. Проектот е финансиран од Обединетото 

Кралство, преку Британската Амбасада во Скопје.

За повеќе информации околу проектот, контактирајте ги:

Миша Поповиќ, Проектен координатор | misha@idscs.org.mk

Марко Панковски, Проектен истражувач | pankovski@idscs.org.mk

Сара Јанеска, Проектен асистент | sara@idscs.org.mk
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Информации за ИДСЦС

ИДСЦС е тинк тенк организација која го истражува развојот 

на доброто управување, владеењето на правото и европските 

интеграции на Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне 

граѓанската вклученост во носењето на одлуки и да ја зајакне 

партиципативната политичка култура. Преку зајакнување на 

слободарските вредности, ИДСЦС придонесува кон соживот 

помеѓу различностите.

Контакт податоци за ИДСЦС:

Адреса: ул. Мирослав Крлежа бр. 52/1 /2, 1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk
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Информации за авторите

Маја Ивановска е новинар и истражувач. Нејзините 

истражувања се однесуваат на мониторинг на изборните 

процеси во  земјата, добро управување, владеење на правото и 

човековите права.

Марко Панковски е постар истражувач во Центарот за 

добро управување при Институтот за демократија „Социетас 

Цивилис“ – Скопје




