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Кратенки

АПРЗ Агенција за поддршка на развојот на земјоделието

БОП Бруто-општествен производ

БППЗ Бригада за противпожарна заштита

ГИС Географски информативен систем

ГРЦУК Главен регионален центар за управување со кризи

ГУП Генерален урбанистички план

ДЗС Дирекција за заштита и спасување

ДЗС Државен завод за статистика

ДППД Доброволно противпожарно друштво

ЕЛС Единица на локална самоуправа

ЗУК Закон за управување со кризи

ИДСЦС Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје

ИЗИИС Институт за земјотресно инженерство и сеизмологија

ЈЗУ Јавна здравствена установа

ЈП Јавно претпријатие

ЈСП Јавно сообраќајно претпријатие

kwh Киловат часови

км² Квадратни километри

ЛЕАП Локален еколошки акционен план

МВР СВР
Министерство за внатрешни работи - Секретаријат за внатрешни 
работи

МЗ Министерство за здравство

МЗШВ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
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МЖСП Министерство за животна средина и просторно планирање

МКФФИС Македонски информативен систем за шумски пожари

mm Милиметри

м/с Метри во секунда

МОН Министерство за наука

МТВ Министерство за транспорт и врски

МТСП Минстерство за труд и социјална политика

м3 Kубни метри

MW Мегавати

MWh Мегават часови

НВО Невладини организации

НИКС (NICS) Национален команден систем за инциденти од следната генерација

НРК Намалување ризици од катастрофи

НУС Неексплодирани убојити средства

НШ – ШС ЈП Национални шуми – Шумско стопанство Караџица

ПМ10 Суспендираните честички со големина од 10 микрометри

ПО ДЗС Подрачно одделение на Дирекцијата за заштита и спасување 

РНРКС Рамката за намалување на ризикот од катастрофи од Сендаи

РСМ Република Северна Македонија

РЦУК Регионален центар за управување со кризи

РШУК Регионален штаб за управување со кризи

СВОТ
СВОТ-анализа означува анализа на силните страни, слабостите, 
можностите и заканите т.е. SWOT S-Strengths W-Weaknesses O-Oppor-
tunities T-Threats

СОП Стандардна oперативна процедура
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СУК Систем за управување со кризи

ТД Трговско друштво

УН Хабитат UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme

УНДП Програма за развој на Обединетите нации

УНДРР United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)

УРК Управување со ризици од катастрофи

УСД Американски долари

ха Хектари

ХЕЦ Хидроелектро централа

ЦЈЗ Центар за јавно здравје - Скопје

ЦК Црвен крст – Скопје

ЦОР Цели на одржлив развој

ЦУК Центар за управување со кризи

ЦУКС Центар за управување и контрола на сообраќајот

ШС Шумско стопанство
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1.  Вовед
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1.1 Краток осврт

Град Скопје е главниот град на Република Северна Македонија и нејзиниот 
главен административно-политички, економски, инфраструктурен, социјален, 
културен, образовно-научен, спортски и урбан центар. Како единица на 
локалната самоуправа претставува посебна административна единица во која 
функционираат 10 општини. Град Скопје е центар и на Скопскиот плански 
регион во кој влегуваат уште 7 рурални општини од неговата непосредна 
околина. Неговата важност во контекст на намалувањето ризици од катастрофи 
e најголема, со оглед на профилот на опасности, концентрацијата и бројноста на 
населението во градскиот и приградскиот дел, како и важноста на критичната 
инфраструктура на неговото подрачје за функционирањето не само на градот 
туку и на државата во целина. Значајно е да се напомене дека Град Скопје ги 
поседува најголемиот број ресурси и опрема за справување со ризиците од 
катастрофи.

Подрачјето на Град Скопје се карактеризира со профил на ризици и 
опасности што е својствен како за регионот така и за државата. Согласно со 
изработената Процена на загрозеност на подрачјето на Град Скопје од сите 
ризици и опасности од 2018 година1, во профилот на опасностите доминираат 
земјотресите, пожарите, поплавите, загадување на почвата, водата и воздухот, 
заразните болести, екстремните временски појави (топлотни и студени 
бранови, невреме со ветер, обилни врнежи од дожд, магла, мраз и град), опасните 
материи, а во помал обем се присутни и други опасности (јонизирачко зрачење, 
болести кај животните и растенијата, НУС, асоцијални и криминогени појави). 

Во овој контекст се и катастрофалните настани што се случиле во 
минатото, како што се: земјотресите од 26 јули 1963 год. и септември 2016 год., 
поројните поплави од август 2016 год., како и шумските пожари (2007 и 2013 г.), 
високата стапка на загадување на воздухот во последната деценија. Заедно со 
влошувањето на состојбата на животната средина и зголеменото влијание на 
климатските промени, очекувано 
е да настапи значително 
зголемување на фреквенцијата, 
интензитетот и магнитудата на 
овие настани, при што сè повеќе 
и повеќе луѓе се изложени на 
нивните ефекти. Сето ова е 
дополнето со предизвиците на 
новите ризици и закани како 
што се мигрантската криза или 
пандемијата на КОВИД-19. 

Под отпорност во смислата на овој документ 
се подразбира способноста на системот, 
заедницата или општеството што се изложени 
на опасности да одолеат, апсорбираат, 
прилагодуваат, прилагодат, трансформираат и 
обноват од ефектите на опасност навремено 
и ефикасно, вклучително и зачувување и 
обновување на основните структури и функции 

преку управувањето со ризик.

Извор: Терминологија на УНДРР

1.  Процена на загрозеноста на подрачјето на Град Скопје од сите ризици и опасности од 29.5.2018 година.

https://www.undrr.org/terminology/resilience#:~:text=The%20ability%20of%20a%20system,and%20functions%20through%20risk%20management.
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Земајќи го предвид сето ова, може да се констатира дека Град Скопје се соочува со 
зголемен број опасности и ризици, кои како хронични стресови и акутни шокови 
ја слабеат неговата урбана текстура на отпорност и на подолг рок ги исцрпуваат 
локалните ресурси и капацитети, негативно влијаејќи на одржливиот развој 
со сериозни последици за граѓаните, особено најранливите групи (на пр. жени, 
млади, стари, лица со попреченост и др.). Со ова се зголемуваат предизвиците за 
нивно намалување и ублажување кои е неопходно да се адресираат, нагласувајќи 
ја потребата за ефективно намалувањето на ризиците од катастрофи на локално 
ниво. Во тој контекст се наметнува потребата од вметнување на стратешкото 
планирање во оваа област како основа на понатамошниот отпорен развој на 
Град Скопје. Последователно, во рамките на проектот „Подобрен капацитет за 
управување со кризи на општините во Северна Македонија“ (Improved capacity 
for crisis response in municipalities in North Macedonia) поддржан од Обединетото 
Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, а имплементиран од страна 
на Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје, во инклузивен и 
консултативен процес се подготви првиот Стратешки план за намалување 
ризици од катастрофи на Град Скопје.

1.2 Пристап и методолошка рамка на стратешкиот план

Процесот на подготовка, изработка и усвојување на стратешкиот план ја следеше 
постојната рамка за стратешко планирање на локално ниво во републиката. 
Преку инклузивен и консултативен процес кој поради пандемијата на КОВИД-19 
беше организиран виртуелно во периодот февруари – јуни 2021 год., при што се 
дискутираа и определија профилот на опасности, визијата, мисијата и целите на 
планот, како и приоритетите и мерките и активностите во рамките на следниот 
петгодишен период значително зајакнувајќи ја отпорноста на општината. И 
покрај предизвиците на здравствената криза предизвикана од пандемијата на 
КОВИД-19, како и строгите протоколи и процедури за организирање вакви и 
слични настани, се успеа во постигнување задоволително ниво на инклузивност 
и партиципативност во подготовката на овој план и се воспостави пример 
кој како добра практика може да му послужи на Град Скопје за подготовка и 
ажурирање слични и исти документи во наредниот период.
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Методолошкиот пристап за подготовка на стратешкиот план е идеално 
избалансиран помеѓу рамката на истражувањето и целите што треба да се 
постигнат со вклучување методи и алатки што ќе го поддржат тоа. Како резултат 
на тоа, врз основа на карактеристиката на задачата, се применија следниве 
методи на истражување: 

 › Анализа на содржината - во текот на првата фаза од задачата беа разгледани и 
анализирани содржината на сите доставени стратешки планови, документи, 
извештаи и публикации од значење за стратешкото планирање на локално 
ниво. 

 › Компаративната анализа се користеше за споредба на избрани решенија 
(концептуални, нормативни и практични) за анализа помеѓу глобалното/
националното/локалното ниво за стратешки документи од овој вид.

 › Комбиниран квантитативен/квалитативен дизајн на истражувањето – за 
време на задачата се применија онлајн прашалник за заинтересираните 
страни од општината, полуструктурирани интервјуа со нивните 
претставници, како и консултативна виртуелна фокус група.

 › Квалитативен дизајн на истражувањето – за време на кодификацијата на 
добрите практики и примена на методот на триангулација за валидација 
на податоците од канцелариското истражување, истражувањето и 
консултациите.

Од аспект на следење на рамката на стратешко планирање, подготовката на 
Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје ги 
содржеше следните чекори:
 › Анализа на поставеноста на единицата на локална самоуправа Град Скопје;

 › Анализа на рамката за управувањето со намалувањето на ризикот од 
катастрофи на локално ниво;

 › СВОТ (SWOT) анализа;2

 › Анализа на засегнатите страни на локално ниво;

 › Дефинирање на визијата, мисијата и целите на стратешкиот план;

 › Дефинирање на приоритетните области од стратешкиот план;

 › Подготовка и усогласување на акцискиот план со мерки и активности;

 › Реализирање, следење и евалуација на реализацијата на стратешкиот план.

2. СВОТ-анализата ја означува анализата на силните страни, слабостите, можностите и заканите т.е. SWOT S-Strengths W-Weak-
nesses O-Opportunities T-Threats.



13

1.3 Предмет и задача на стратешкиот план

Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје има 
за цел да го унапреди намалувањето ризици од катастрофи на локално ниво, 
во сегментот на превенција, подготвеност, одговор и опоравок од природни 
катастрофи. Планот обезбедува стратешка рамка за развојот на пристапот на 
намалувањето ризици од катастрофи на локално ниво, како и за преземање 
низа мерки и активности кои се реални, практични и применливи и кои ќе 
обезбедат понатамошно зајакнување на отпорноста на општината и граѓаните 
со цел за градење долгорочна отпорност кон постоечките и новите ризици и 
опасности на подрачјето на општината. Овој стратешки план е резултат на 
спроведената анализа и проценка на расположливите податоци и информации, 
профилираните опасности и ризици, организирањето на функционирањето на 
субјектите на локално и на регионално ниво, истражувањето на консултантот, 
спроведување на виртуелните консултации со заинтересираните страни од 
општината, како и вградување на нивните перцепции за постоечката состојба, 
приоритетните области, потребите и очекувањата.

1.4 Начела на стратешкиот план

Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи се заснова на следниве 
начела:

а) Начело на приоритет: Намалувањето ризици од катастрофи е приоритет 
на национално и на локално ниво.

б) Начело на интегрирано дејствување: Мерките и активностите кои 
се спроведуваат за намалувањето ризици од катастрофи се засновани во 
нормативните, институционалните и програмските рамки на субјектите на 
управувањето со намалување ризици од катастрофи.

в) Начело на меѓусекторска соработка: Имплементацијата на стратешкиот 
план се заснова на оперативни постапки, комуникација, координација и 
соработка на субјектите на системот за управување со намалување ризици од 
катастрофи и се врши во духот на меѓусекторската соработка и партнерство.

г) Начело на рамноправност и заштита на човековите права: Во 
рамките на реализацијата на Стратешкиот план за намалување ризици од 
катастрофи за подрачјето на Град Скопје, ќе се води грижа за почитување на 
начелото на рамноправност на половите, при што ниту една мерка или активност 
не треба да доведе до негово загрозување. Исто така, мерките и активностите 
треба да се засноваат на почитувањето на основните човекови права и треба да 
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бидат достапни до сите категории граѓани, вклучувајќи ги и ранливите групи 
(жените, лицата со попреченост, младите, старите, етничките заедници и сл.).

д) Начело за информирање на јавноста: Единицата на локална самоуправа 
Град Скопје во согласност со утврдената процедура навремено и целосно ќе 
ја информира јавноста за аспектите на намалувањето ризици од катастрофи, 
релевантните информации и податоци за опасностите и ризиците, како и 
мерките и активностите за заштита од нивните последици, одговор и опоравок 
вклучувајќи ги и граѓаните.

1.5 Вертикално и хоризонтално поврзување на Стратешкиот 
план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје 
со други документи

Како стратешки акционен документ за подобрување на отпорноста и 
намалувањето на ризиците од катастрофи на подрачјето на Град Скопје, овој 
стратешки план е заснован врз постоечката законодавна рамка на управувањето 
со намалувањето ризици од катастрофи и ги следи глобалните, националните, 
регионалните и локалните стратешки документи, програми и планови.

Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи за Град Скопје и 
глобалната рамка за намалување ризици од катастрофи 

Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје е 
поврзан со современата рамка за управување со намалувањето ризици од 
катастрофи, одржлив развој и климатски промени. На тој начин придонесува за 
исполнување на обврските на државата кои произлегуваат од овие документи. 
Така, на пример, во контекст на Рамката за намалување ризици од 
катастрофи од Сендаи 2015 - 20303 изработката на ваков плански документ 
е во контекст на исполнувањето на целите и препораките кои произлегуваат од 
неа, а особено на Цел Е: Значително зголемување на бројот на држави 
со национални и локални стратегии за намалување на ризици и 
катастрофи до 2020 год.4, како и четирите приоритети од оваа рамка. Во 
поглед на Целите на одржливиот развој5, се поддржува исполнувањето на 
определени цели, како и практичната имплементација на член 8 од Парискиот 
договор за климата6. Исто така, стратешкиот план е во корелација со Новата 

3. https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

4. Во Рамката од Сендаи рокот за оваа цел е наведен до 2020 год., рокот се продолжува до 2030 година.

5. https://www.unisdr.org/files/46052_disasterriskreductioninthe2030agend.pdf

6. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/files/46052_disasterriskreductioninthe2030agend.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
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урбана агенда: Хабитат 3 на УН Хабитат (New Urban Agenda: (Habitat-
III)7 во сегментот на Еколошки одржлив и отпорен урбан развој.

Вертикално поврзување со националните и на регионалните документи

Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје ги следи 
националните и регионалните стратегии и документи со цел за обезбедување 
синергија при нивното реализирање. За жал не е донесена Национална 
стратегија за намалување ризици од катастрофи како основен документ со 
кој ќе се воспостави стратешката рамка на управувањето со намалувањето 
на ризиците од катастрофи во државата. Исто така, Националната стратегија 
за заштита и спасување беше донесена за периодот 2014 – 2020 год., а во тек е 
подготовка на нова стратегија и не можат да се ускладат мерките и активностите. 
Сепак, со оглед на оваа постоечка состојба, препорачливо е при евалуацијата на 
среден рок да се изврши ажурирање на овој план со донесената стратегија за 
заштита и спасување и доколку се донесе национална стратегија за НРК. Од 
друга страна, стратешкиот план е индиректно во корелација со други стратешки, 
програмски и плански документи од поширокиот сегмент на управувањето 
со намалувањето ризици од катастрофи, како што се: Програмата за одржлив 
локален развој и децентрализација 2021 – 2026 со Акционен план за периодот 
2021 – 2023 год., Националната стратегија за заштита на природата 2017 – 2027, 
Планот за подготвеност и одговор на здравствениот систем при справување со 
итни, кризни состојби и катастрофи (2017), Акциониот план за превенирање 
на штетните влијанија и последиците од студеното време и студените бранови 
врз здравјето на населението во Република Македонија (2011), Акциониот 
план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето 
на населението во Република Македонија (2011). На регионално ниво постојат 
допирни точки со Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2021 - 
2026.8

Хоризонтално поврзување со локалните документи

Град Скопје има донесено разни локални стратешки, програмски и плански 
документи од областите под негова надлежност и овој стратешки план 
за намалување ризици од катастрофи е во корелација со постоечките, 
обезбедувајќи синергија при нивното реализирање. Така, на пример, според 
доставените документи, овој план е во согласност со следниве: Стратегија 
за управување со ризиците на Град Скопје за периодот од 2019-2021 година; 
Акционен план за зелен град 2020; Стратегија за локален економски развој 
на Град Скопје со акционен план за периодот 2018-2021; Стратешки план на 

7. https://southwestregion.mk/web/wp-content/uploads/2021/07/FinalnaPrograma_JUGOZAPADEN_Planski_Region_2021-2026.pdf

8. https://tinyurl.com/yxdjtc37

https://southwestregion.mk/web/wp-content/uploads/2021/07/FinalnaPrograma_JUGOZAPADEN_Planski_Region_2021-2026.pdf
https://tinyurl.com/yxdjtc37
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Град Скопје за периодот 2020-2022 година; Отпорно Скопје - Стратегија за 
климатски промени; Локална стратегија за ХИВ на Град Скопје за перидоот 
2016-2020; Нацрт-Локален еколошки акционен план за периодот 2020-2026 год.; 
Процена на загрозеноста на подрачјето на Град Скопје од сите видови ризици 
и опасности (2018), Процена на загрозеност на подрачјето на Град Скопје од 
природни непогоди и други несреќи од 2008 год., и План за заштита и спасување 
од природни непогоди и други несреќи од 2010 год.



2.  Институционална 
рамка за намалување 
ризици од катастрофи 
на локално ниво
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Општина Градоначалник Советници Сектори/одделенија

Скопје Данела Арсовска 45  • Сектор за управување со човечки ресурси

 • Сектор за финансиски прашања

 • Сектор за даноци и комунални такси

 • Сектор за правни работи

 • Сектор за локален економски развој

 • Сектор за планирање и уредување на просторот

 • Сектор за комунални работи

 • Сектор за сообраќај

 • Сектор за јавни дејности

 • Сектор за образование

 • Сектор за заштита на животната средина и природата

 • Сектор за меѓународна соработка и поддршка на 
здруженија на граѓани

 • Сектор за информатички технологии и модернизација

 • Сектор за поддршка на градоначалникот

 • Сектор за поддршка на Советот на Град Скопје

 • Сектор за општи работи

 • Сектор - инспекторат на Градот Скопје

 • Сектор за внатрешна ревизија

 • Сектор за заштита и спасување

 • Одделение за заштита и спасување и административна 
поддршка на Територијална противпожарна единица на 
Град Скопје (БППЗ);

 • Територијална противпожарна единица на Град Скопје;

 • Сектор за јавни набавки

Табела – Преглед на градската администрација на ЕЛС Град Скопје

9.  skopje.gov.mk

2.1 Организација на локалната самоуправа на подрачјето 
на Град Скопје

Седиштето на единицата на локалната самоуправа Град Скопје е во 
истоименото населено место, градот Скопје. За извршување на надлежностите 
на Град Скопје формирана е градска администрација со свои надлежни 
органи. Со одлуката за внатрешна организација на Град Скопје се дефинираат 
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите и обврските 
на администрацијата, облиците и раководењето со неа. Во Град Скопје9 
функционираат 20 сектори и 69 одделенија и нивниот преглед е даден во 
Прилог 1. Деталните надлежности, обврски и одговорности на градската 
администрација се дадени во Прилог 2

https://skopje.gov.mk/


19

Покрај овие органи, на територијата на Градот Скопје функционираат јавни 
претпријатија, јавни установи и служби, како и подрачни единици на државната 
власт. Како што беше споменато во воведниот дел, на подрачјето на Град Скопје 
функционираат 10 градски општини: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, 
Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир, Шуто Оризари. Во поширокиот 
контекст на скопскиот плански регион и употребувањето на градските ресурси 
за справување со кризи и катастрофи, важно е да се напомене дека во поширокиот 
опфат на градот функционираат и 7 приградски/рурални општини: Арачиново, 
Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер Сандево. 
Во нивни рамки егзистираат 132 урбани, односно месни заедници, од кои 74 
урбани заедници во самиот град, и 58 постојани месни заедници во руралните 
места, преку кои се остварува месната самоуправа како облик на изразување 
заеднички интерес на граѓаните и заради давање придонес за решавање на 
нивните секојдневни потреби во непосредната околина на подрачје за кое тие се 
основани и вклучување во системот на одлучување во локалната самоуправа. 
Во Град Скопје активно делуваат здруженија на граѓани од кои: 29 организации 
од национален карактер и 197 организации од локален карактер.10 Градот има 
донесено Стратегија за соработка на Град Скопје со граѓанските организации 
со Акциски план 2019-2021 донесена 2019 година, а има формирано и Граѓански 
информативен центар на Град Скопје во чиј склоп работи и Центар за иновации 
на Град Скопје – Скопје Лаб.11

2.2 Организација на пристапот за намалување ризици од 
катастрофи на подрачјето на Град Скопје

2.2.1 Вовед

Според Канцеларијата на Организацијата 
на Обединетите нации – УНДРР (The 
United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction - UNDRR), управувањето со 
намалувањето на ризиците од катастрофи 
претставува примена на политиките и 
стратегиите за заштита од новите ризици 
од катастрофи, намалување на постојниот 
ризик од катастрофи и управување со 
преостанатиот ризик, придонесувајќи за 

Намалувањето на ризикот од 
катастрофи има за цел да ги 
превенира новите и да ги намали 
постојните ризици од катастрофи 
и да го управува преостанатиот 
ризик, со што се придонесува 
за зајкнување на отпорноста и 
последователно постигнување на 

одржливиот развој.

Извор: УНДРР

10. https://www.nvosorabotka.gov.mk/

11 https://skopjelab.mk/

https://tinyurl.com/ubdb2xhc
https://www.nvosorabotka.gov.mk/
https://skopjelab.mk/
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отпорност и намалување на загубите 
од катастрофи.12 Од друга страна, 
стратешките документи т.е. планови ги 
дефинираат целите и приоритетите кои 
преку реализирање соодветни мерки 
и активности во определен временски 
период треба да придонесат за 
намалување на ризикот и зајакнување 
на отпорноста на општествата и 
заедниците. Во РСМ пристапот на 
управување со намалувањето на 
ризикот од катастрофи се реализира 
на сеопфатен начин преку системите 

за управување со кризи и заштита и 
спасување, како и преку останатите 
области и надлежности на локално ниво, 
а тоа се првенствено противпожарната 
и здравствената заштита, како и преку 
вклучување во останатите надлежности 
на Град Скопје, на пр. урбанизам, заштита 
на животна средина, образование и 
др. Во контекст на овој стратешки 
план, подолу е дадена поставеноста, 
управувањето со кризи, заштитата 
и спасувањето, противпожарната и 
здравствената заштита на локално 
ниво. Вклучувањето во останатите 
надлежности и области практично се 
реализира преку идентификување 
соодветни мерки и активности.

2.2.2 Управување со кризи - надлежности на Град Скопје за управување со 
кризи

Согласно ЗУК, член 5, Град Скопје во рамките на своите надлежности утврдени 
со закон, има обврска за свои потреби, заради ефикасна превенција и рано 
предупредување од потенцијална кризна состојба да врши проценка на 
ризиците и опасностите на локално ниво, да ги утврдува потребите и да ги 
планира ресурсите. Проценката од алинеја 2 за Град Скопје ја изработува 
Регионалниот центар за управување со кризи на Град Скопје (РЦУК Скопје). 
Во справувањето со криза градоначалникот на Град Скопје, обезбедува 
координација на учесниците во системот за управување со кризи на локално 

РЦУК Скопје има надлежност над 
подрачјето на Град Скопје, каде што 
локалното покривање на општините во 
состав на Град Скопје се врши преку 
РЦУК Центар, РЦУК Кисела Вода, РЦУК 
Карпош, РЦУК Гази Баба и РЦУК Чаир. 
РЦУК Скопје во исто време е и Главен 
регионален центар за управување со 
кризи (ГРЦУК) кој е надлежен за Скопскиот 
Регион и работи непрекинато 24 часа, 
7 дена во неделата. Дежурната служба 
може да се добие на карактеристичниот 
и бесплатен телефонски број 195, кој 
во блиска иднина ќе биде заменет со 
Европскиот број за итни повици Е-112.

rcukskopje@cuk.gov.mk

Во справувањето со кризи, општината: 

 • ги следи состојбите, дејствијата и 
појавите кои можат да доведат до 
настанување криза во општината; 

 • донесува проценка на загрозеноста 
од ризици и опасности за 
настанување кризна состојба на 
подрачјето на општината; 

 • донесува програма за 
ревитализација на општинита по 
елиминирањето на кризата;

 • одлучува за висината на средствата 
за управување со кризи од буџетот. 

12. https://www.undrr.org/terminology/disaster-risk-management  Пристапено на 22.2.2021 год.

https://www.undrr.org/terminology/disaster-risk-management
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ниво. Јавните претпријатија, јавните установи и служби, како и трговските 
друштва од посебно значење за работа во кризна состојба, кои ќе ги определи 
Владата на Република Северна Македонија, имаат обврска да се подготвуваат 
за извршување на нивните функции и задачи за превенција и справување со 
ризици и опасности кои можат да предизвикаат криза или кризна состојба во 
државата или на одреден нејзин дел. Посебните надлежности се предвидени со 
Законот за управување со кризи и офаќаат заштита и спасување на вработените, 
учество во обуки, вежбовни и други активности за превенција и справување со 
кризна состојба, ставање на располагање на сопствените ресурси, преземање 
активности во случај на настанување ненадејна несреќа или кризна појава, 
планирање и преземање потребни превентивни мерки и градење капацитети 
за справување со кризи и непогоди од поголем интензитет, финансирање на 
активностите од сопствени извори и остварување други обврски.

На оперативно- стручно ниво се формира Регионалниот штаб 
за управување со кризи за Град Скопје кое раководи со активностите за 
превенција и справување со кризни ситуации на подрачјето на Град Скопје. 
Раководи раководителот на РЦУК Скопје, а составен е од висок претставник 
на единиците на локалната самоуправа (градоначалниците или назначени 
претставници), претставници на подрачните единици на министерствата, 
претставник на ПО ДЗС во Град Скопје, на ЦК на Град Скопје, како и по потреба 
останати членови (претставници на јавните комунални претпријатија и др.). 
Редовните седници на штабот се свикуваат најмалку два пати годишно, а по 
потреба и почесто. Вонредните седници на штабот се свикуваат заради итна 
превенција или справување со кризна ситуација. РЦУК Скопје донесува 
заклучоци во форма на заклучок-одлуки, препораки, насоки и други мерки и 
активности.

Функции и задачи на ЕЛС Град Скопје во услови на прогласена кризна состојба

Според ЗУК, член 30 (29/05) кризна состојба се прогласува заради справување 
со состојба која претставува ризик врз добрата, здравјето и животите на луѓето 
и животните или опасност по безбедноста на Републиката или на нејзин дел. 
Обврски на ЕЛС Град Скопје со просторните сили за заштита и спасување, 
јавните претпријатија и ТППЕ/БППЗ во услови на прогласена кризна состојба 
се следниве:13 проценување на настанатата кризна состојба, активирање на 
просторниот штаб за заштита и спасување, активирање на оперативните 
планови и интерни процедури, активирање на просторните единици за заштита 
и спасување и ставање во функција на сите ресурси во рамките на општината 
(ЈП, ЦК и невладини организации), подготвување на комуналните потреби на 

13. Центар за управување со кризи. Стандардни оперативни процедури за комуникација, координација и соработка помеѓу 
субјектите на системот за справување со кризи во прогласена кризна состојба. 2016. стр.16-17.
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# Надлежност на ЕЛС Надлежност на Совет на ЕЛС/
Град Скопје

Надлежност на Градоначалник

1 Формираат Просторни сили за 
заштита и спасување

Одлучува за воспоставување 
потребна организација за заштита 
и спасување и за спроведување на 
мерките за ЗИС.

Го предлага Планот за заштита и 
спасување.

2 Изработка на Проценка на 
загрозеност од природни непогоди 
и други несреќи и План за заштита и 
спасување од природни непогоди и 
други несреќи

Донесува Годишна програма за 
заштита и спасување

Ја следи состојбата во врска со 
реализацијата на донесените одлуки 
од Советот на ЕЛС за спречување на 
настанувањето и за отстранувањето 
на последиците од природните 
непогоди и други несреќи.

предвидените собирни места за евакуирани граѓани, ангажирање на граѓаните 
во урбаните заедници, односно месните заедници и нивна координација на 
активностите во справување со кризата; организирање на работата на комисија 
за утврдување на штетите настанати од кризната состојба; мобилизирање на 
просторните единици за заштита и спасување и ставање во функција на сите 
ресурси во рамките на општината и поддршка на државните институции со 
силите и капацитетите на ЈП и БППЗ. Градот има и конкретни задолженија во 
рамките на справувањето (реакција и поддршка) со индивидуалните ризици/
опасности и тие се дел од Стандардните оперативни процедури за комуникација, 
координација и соработка помеѓу субјектите од системот за управување со 
кризи во прогласена кризна состојба.14

2.2.3 Заштита и спасување - надлежности на Град Скопје

Системот за заштита и спасување е воспоставен во 2004 год. со цел за заштита 
на населението, животната средина, материјалните добра, природните 
ресурси, биодиверзитетот и културното наследство од природни непогоди и 
други несреќи во мир, вонредна и воена состојба. Град Скопје има определени 
наделжности според Законот за заштита и спасување, и тоа како општи 
надлежности и надлежности на Советот на општината и Градоначалникот15 и 
тие се прикажани во табелата подолу. Најзначајни се донесување проценка 
на загрозеност и планска документација за заштита и спасување, формирање 
просторни сили, како и формирање градски штаб за заштита и спасување. 
Јавните претпријатија, установи и трговски претпријатија имаат свои обврски 
според предметниот закон. Граѓаните на Град Скопје ги имаат следниве права 
и должности: да учествуваат во заштитата и спасувањето, да извршуваат 
материјална обврска и да се оспособуваат и да се подготвуваат за самозаштита, 
како и учество во заштитата и спасување. Надлежност над подрачјето на Град 
Скопје има Подрачното одделение на ДЗС со седиште во Град Скопје. 

14. https://cuk.gov.mk/files/Standardni%20operativni%20proceduri%20B5%20mkd.pdf

15. Надлежностите на ЕЛС се општите обврски кои произлегуваат од Законот за заштита и спасување (пречистен текст), додека 
надлежностите на Советот на општината и градоначалникот се дефинирани со членовите 34, 35 и 36 од Законот за заштита и спасување 
(пречистен текст).

https://cuk.gov.mk/files/Standardni%20operativni%20proceduri%20B5%20mkd.pdf
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3 Вградување на предвидените и 
планираните мерки за заштита и 
спасување во редовното планирање 
и работа

Донесува Проценка на загрозеност 
од природни непогоди и други 
несреќи на општината/Град Скопје 

"Одговорен е за подготвеноста на 
силите за заштита и спасување кои 
единицата на локалната самоуправа 
ги формирала."

4 Уредување на просторот и изградба 
на објекти во функција на заштита и 
спасување

Донесува План за заштита и 
спасување од природни непогоди и 
други несреќи

Одлучува за ангажирање на силите 
за заштита и спасување што ги 
формирале единиците на локална 
самоуправа 

5 Воспоставување организација 
и систем потребни за заштита и 
спасување

Донесува одлука за формирање 
просторни сили за заштита и 
спасување.

Раководи и ги координира 
активностите за заштита и спасување 
што ги спроведува единицата на 
локалната самоуправа до активирање 
на подрачните штабови

6 Обезбедување материјална база, 
персонал и други ресурси потребни 
за извршување на планираната 
организација

"Заради отстранување на 
последиците од настанатите 
природни непогоди и други несреќи, 
ги утврдува обврските на јавните 
претпријатија, установи и служби 
од локален карактер што тие ги 
основале во:                                                                                              

 • гасење пожари и спасување луѓе 
и имот при сообраќајни, техничко-
технолошки и други несреќи;                                                                                                                                        

 • расчистување локални 
патишта, улиците и другите 
инфраструктурни објекти во случај 
на непроодност поради врнежи од 
снег, наноси од снег, голомразица, 
наноси од земја предизвикани од 
силни врнежи, одрони, лизгање на 
земјиштето и друго;                               

 • укажување прва медицинска 
помош во случај на појава на 
зголемен број на заболени и 
повредени и спречување на 
ширењето на заразни болести;                                  

 • заштита на животните и 
растенијата во случај на појава 
на болести, штетници и други 
природни непогоди."

Го следи остварувањето на акциите 
за расчистување локални патишта, 
улиците и другите инфраструктурни 
објекти во случај на настанување 
природни непогоди или и други 
несреќи на подрачјето на единицата 
на локалната самоуправа

7 Преземање на активности и 
мерки за заштита и спасување 
кои задолжително се преземаат 
во случај на непосредна опасност 
(прибирање податоци за можна 
опасност; известување на субјектите 
преку системот за врски; зголемена 
готовност и активирање на 
надлежните субјекти и силите за 
заштита и спасување; обезбедување 
на јавен ред и мир во загрозеното 
подрачје; преземање други мерки за 
заштита и спасување)

Ја следи подготвеноста на единицата 
на локалната самоуправа за заштита 
и спасување

Бара помош во ангажирање на 
просторните сили за заштита и 
спасување, формирани кај правните 
лица од подрачјето на единицата на 
локалната самоуправа
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7 Преземање активности и мерки 
кои задолжително се спроведуваат 
за отстранување на последиците 
(процена на штети и последици; 
санација на подрачјето зафатено со 
несреќата; обезбедување и давање 
на неопходна помош на населението; 
спроведување на здравствени и 
епидемиолошко хигиенски мерки; 
спроведување на мерки за заштита 
на растенијата и производите од нив; 
организирање на снабдувањето и 
на комуналните услуги заради брзо 
нормализирање на животот).

Одлучува за висината на средствата 
потребни за заштита и спасување од 
буџетот на единицата на локалната 
самоуправа

Во услови кога со силите за заштита 
и спасување од точката 4 на овој 
член ако не можат да се отстранат 
последиците од природните 
непогоди, епидемии, епизоотии, 
епифитотии и други несреќи, бара 
ангажирање на републичките сили за 
заштита и спасување

8 Изградба на јавни засолништа 
за задоволување на потребните 
капацитети за засолнување на луѓето, 
материјалните добра и културното 
наследство од своето подрачје.

Одлучува за висината на средствата 
од буџетот на единицата на локалната 
самоуправа за надомест на штета од 
природни непогоди и други несреќи

Назначува одговорно лице за заштита 
и спасување или формира одделение

9 Градот Скопје како посебна 
единица на локалната самоуправа 
ги координира активностите во 
областа за заштитата и спасувањето 
на своето подрачје и во заштитата 
и спасувањето на општините од 
Градот Скопје кои се должни да 
соработуваат и постапуваат по 
насоките од Градот Скопје. За 
остварување на оваа надлежност 
Градот Скопје формира Градски штаб 
за заштита и спасување

Одлучува за распределба на 
хуманитарна помош наменета 
за настраданото население во 
единиците на локалната самоуправа.

10 Обезбедува финансиски средства за 
единиците на локалната самоуправа 
за потребите на заштитата и 
спасувањето од сопствените 
средства во согласност со закон

 



25

2.2.4 Противпожарна заштита на подрачјето на Град Скопје

Град Скопје има формирано своја Територијална противпожарна бригада 
на Град Скопје (БППЗ) и таа е главен оперативен ресурс за справување со 
катастрофи. Главната дејност се состои од гасење пожари, спасување на животот 
на граѓаните и заштита на имотот кои се загрозени од пожари и експлозии, 
укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации, како и извршување 
други работи при несреќи и непогоди. Град Скопје во рамките на своите 
материјални можности обезбедува потребни услови за квалитетна и технички 
стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и 
ефикасно да дејствува на целото подрачје на Град Скопје. Освен во седиштето 
во Автокоманда, БППЗ има истурени единици во следниве локации низ градот: 
Тафталиџе, Ѓорче Петров, Драчево и Бит Пазар. На територијата на Град Скопје 
има формирано и три доброволни противпожарни друштва: Коузон,16 Чаир и 
Лисиче, а функционира и особено е активен и Противпожарниот сојуз на Град 
Скопје.

2.2.5 Здравствена заштита на подрачјето на Град Скопје

Со оглед на фактот дека пандемијата на КОВИД-19 сериозно ја погоди државата, 
заедниците и граѓаните на еден досега невиден начин и дека здравствените 
ризици се присутни повеќе од кога било, важно е да се претстават основните 
надлежности во сегментот на здравствената заштита, а првенствено во делот 
на превенцијата и справувањето со заразните болести. Надлежностите од 
сегментот на здравствена заштита се дефинирани со член 22 од Законот за 
локална самоуправа и се состојат од учество во управувањето со мрежата 
на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена 
заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа на сите 
здравствени организации во јавна сопственост; здравственото воспитување; 
унапредување на здравјето; превентивни активности; заштита на здравјето на 
работниците и заштита при работа; здравствен надзор над животната средина; 
надзор над заразните болести; помош на пациенти со специјални потреби (на 
пример, ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други области кои ќе 
бидат утврдени со закон. Град Скопје е дел од организацијата на системот за 
јавно здравје и учествува во финансирањето на јавното здравје, вклучувајќи 
ги и дополнителните активности од интерес за јавното здравје. Врз основа на 
Законот за заштита на населението од заразни болести (Редакциски пречистен 
текст 2018)17, Град Скопје ги има следниве обврски:

16. https://fire.mk/za-nas/

17. http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-
37-od-2016.pdf

https://fire.mk/za-nas/
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-37-od-2016.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-37-od-2016.pdf
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 › Соработува и разменува информации за спроведувањето на мерките за 
спречување на појавата, раното откривање, ширењето и сузбивањето на 
заразните болести и на инфекциите;

 › Доставува барања до ЦЈЗ Скопје за информации за состојбата со заразните 
болести и организира и спроведува активности за промоција на здравјето и 
превенција на заразни болести;

 › Спроведува општи мерки за заштита од заразни болести според член 12 и 
Советот на Град Скопје донесува годишна програма;

 › Спроведува редовна и вонредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
на населбите и нивната околина;

 › Обезбедува финансиски средства од својот буџет за спроведување на 
општите мерки и здравствена едукација.

2.2.6 Субјекти на управувањето со намалување ризици од катастрофи на 
подрачјето на Град Скопје

На подрачјето на Град Скопје како субјекти што учествуваат во намалувањето 
на ризиците од катастрофи се присутни следниве институции:

 › ЕЛС Град Скопје;

 › Регионален центар за управување со кризи на Град Скопје – РЦУК Скопје;

 › Подрачно одделение на Дирекцијата за заштита и спасување (ПО ДЗС) во 
Град Скопје;

 › ЈП „Паркови и зеленило“;

 › ЈП „Градски паркинг“; 

 › ЈП „Улици и патишта“; 

 › Јавно сообраќајно претпријатие - „ЈСП Скопје“; 

 › ЈП „Комунална хигиена“,

 › ЈП „Водовод и канализација“; 

 › ЈП Депонија  „Дрисла“ –Скопје ДОО

 › ЈП „Градски енергетски систем“ ГЕС; 

 › ЈП за благосостојба на животни скитници „Лајка“; 

 › Министерство за внатрешни работи – МВР СВР Скопје;

 › Јавна здравствена установа Градска Општа Болница  „8-ми Септември“ 
-Скопје;
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 › Центар за јавно здравје-Скопје;

 › ЈЗУ Здравствен дом – Скопје;

 › Итна медицинска помош (ИМП) – Скопје;

 › Територијална противпожарна бригада на Град Скопје (БППЗ);

 › Национални шуми – Шумско стопанство Караџица (НШ – ШС) – Скопје;

 › ЈП за заштита на повеќенаменското подрачје – Јасен;

 › АД Водстопанство на РСМ – Подржница Скопско Поле – Скопје;

 › Црвен крст на Град Скопје (ЦК) – Скопје;

 › ЈП Македонија пат – подружница Скопје; 

 › Трговски друштва од посебно значење за работа во кризна состојба во 
договор со ЕЛС Град Скопје:18 „Руле Турс“ – Скопје, „Жито лукс“ – Скопје, 
„Жито Скопје“ – Скопје, „Скопски Пазар“ – Скопје, „Фершпед“ – Скопје, 
„Ветеринарна болница“ – Скопје, „Мак стил“ – Скопје, „Митал Стил“ – Скопје, 
„Мак контрол“ – Скопје, „Бутел“ – Скопје.

Исто така, во рамките на поширокиот сегмент на субјекти за намалување 
ризици од катастрофи што се од значење за подрачјето на Град Скопје, а кои 
се наведени во процените и планските документи во сегментот на ресурсите 
за одговор, се вбројуваат и 269 приватни здравствени установи од општа 
медицина, 169 приватни стоматолошки ординации, 41 специјалистички 
организации по гинекологија, 73 специјалистико-консултативни ординации, 72 
аптеки, 4 приватни поликлиники, 2 дијагностички лаборатории, 40-тина ЈЗУ 
Универзитетски клиники, специјализирани и општи приватни болници, како и 
ветеринарни ординации.

18. https://tinyurl.com/5uwkdwp2

https://tinyurl.com/5uwkdwp2


3.  Профил на Град 
Скопје
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3.1 Подрачје на општината и географија

3.1.1 Општи податоци

Град Скопје се наоѓа во северниот дел на државата, во централниот дел на 
Скопската Котлина која е опкружена со високи планини – Скопска Црна Гора 
на север, Жеден и Осој на запад, планината Јакупица на југ, Катлановски 
Рид на исток заземајќи површина од 571 км2 или 57 100 ха. Градското подрачје 
зафаќа површина од 225 км2, а руралниот дел е со површина од 346 км2. Во 
широчина градот е со 9 километри (Водно – Радишани), а неговата должина 
изнесува 23 километри (Драчево – Ѓорче Петров). Како што беше споменато, 
се состои од 10 општини: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, 
Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари, во границите утврдени со 
Законот за Град Скопје. На територијата на десетте општини што ја сочинуваат 
административната единица Град Скопје, се наоѓаат 50 населби и 51 село. 

19. Мапата е преземена од https://mk.wikipedia.org

Мапа на општините во состав на Град Скопје19

https://mk.wikipedia.org
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3.1.2 Хидрологија, пошуменост и земјиште

Подрачјето на Скопскиот Регион располага со вонредно добри хидрографско-
хидролошки особености. Расположливото водно богатство се манифестира 
со подземни и површински, односно проточни води. Територијата на градот 
Скопје припаѓа на Вардарскиот речен слив, по следното течение на реката 
Вардар: од излезот од Дервенска Клисура до вливот на реката Брегалница, 
вклучувајќи ги притоките Треска, Лепенец, Серава и Маркова Река. Главниот 
водотек е реката Вардар која низ Скопската Котлина поминува во должина 
од 55 км каде што ширината се движи од 40-80 метри, а длабочината од 1,2-2,5 
метри. Со средна брзина на вода од 2 м/сек, односно при максимален водостој 
и до 3,5 м/сек. Реката Вардар има вкупно 37 притоки од кои 15 од левата и 22 
од десната страна. На територијата на Скопската Котлина во реката Вардар се 
влеваат реките Лепенец, Треска, Маркова Река, Кадина Река, Моранска Река, 
река Серава и реката Пчиња. Најголемите притоки, реките Треска и Лепенец, 
се влеваат во реката Вардар во поширокото градско подрачје.

Во Скопскиот Регион постојат големи резерви на подземни води кои се 
сместени во алувијалните терени на рамничарските простори и покрај речните 
текови каде што се појавуваат како фреатска или бунарска вода и артеска или 
под притисок. Изворот Рашче има суштинско значење за водоснабдувањето 
на главниот град Скопје, со капацитет помеѓу 2,9 m3/s и 7,74 m3/s, сместен во 
карстните планини на Жеден. Поради своето големо значење, три зони за 
заштита се основани со националната регулатива (1999). Заштитата на зоната 
Рашче веќе е идентификувана како приоритетна инвестиција за пошироката 
национална безбедност со зони на Просторниот план за заштита (2003). Според 
Локалниот еколошки акционен план ЛЕАП (2011), вкупниот број на бунари е 130. 
Издашноста значително варира од 60 l/s во урбаниот дел до 225 l/s во нискиот 
дел (рурален дел) на котлината, во зависност од локацијата, дијаметарот и 
длабочината на бушотината. На локацијата Нерези и блиску до влевањето на 
реката Лепенец во Вардар, ископани се бунари за водоснабдување (локално, 
град Скопје), со вкупна издашност на бунарите кај Нерези од 790 l/s и вкупна 
издашност од 690 l/s кај Лепенец..

Во Скопскиот Регион и околината лоцирани се три брани и акумулации 
на реката Треска, браните и хидроелектраните Козјак, Света Петка и Матка. 
Акумулираната вода се користи за производство на електрична енергија, 
за наводнување, заштита од поплави, обезбедување биолошки минимум, 
спорт, рекреација и туризам. Браната Матка е изградена во 1938 година, а 
реконструирана е 2008 година. Оддалечена е 14 км од градското подрачје на 
излезот на реката Треска од кањонот и нејзината намена е за производство 
на електрична енергија, но и за наводнување на селата во околината. Браната 
е лачно-армирано бетонска со висина од 29.5 метри, а должината на браната 
во круната е 64 метри. Должината на акумулацијата е 5 900 метри со средна 
ширина од 40 метри. Вкупната зафатнина на акумулацијата изнесува 2 056 000 
м3. Инсталираната моќ на ХЕЦ „Матка“ изнесува 4.16 МW со средно годишно 
производство на електрична енергија од 23 350 000 kwh. Браната Света Петка 
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е пуштена во употреба во 2012 година, и е лоцирана 16 километри низводно 
од Козјак и 6 километри над Матка. Објектот ХЕЦ Св. Петка е во рамките на 
повеќенаменскиот ХС Скопско Поле под систем Козјак - Матка и има основна 
намена да го искористи расположивиот хидроенергетски потенцијал на 
истечните води од ХЕЦ Козјак и локалните води од сливот на реката Треска 
на потегот од профилот ХЕЦ Козјак до профилот ХЕЦ Света Петка. Освен 
горенаведената намена, со корисниот простор на акумулацијата ХЕЦ Света 
Петка заедно со расположивиот корисен акумулационен простор од постојната 
акумулација Матка, треба да овозможи постојано пререгулирање на дневните 
истечни води од ХЕЦ Козјак, (проектирана и изградена да работи како 
врвна електрана според дневните потреби), според потребите на останатите 
водокорисници низводно од ХЕЦ Матка (водоснабдувањето, наводнувањето, 
биолошкиот минимум и други потреби). Како енергетски објект ХЕЦ Света Петка 
практично работи како проточна хидроелектрана со истечните води на ХЕЦ 
Козјак во тек на денот. Висината на браната изнесува 48 метри, а должината на 
браната 118 метри. Вкупната зафатнина на акумулацијата изнесува 9 100 000 м3. 
Браната Козјак е пуштена во употреба во 2004 година со висината на браната од 
126.10 метри. Волуменот на акумулацијата изнесува 550 000 000 м3 и инсталиран 
проток од 100 м3/сек. Инсталираната моќ на хидроелектраната изнесува 80 
MW со средно годишно производство на електрична енергија од 156.0 х 103 
kwh. Заштитната функција на акумулацијата е во интервентно регулирање на 
истекувањето во зависност од хидролошката состојба во загрозеното подрачје.

На подрачјето на Скопскиот Регион се наоѓаат и поголем број помали 
вештачки акумулации кои имаат најразлична намена како што се туризам и 
рекреација, наводнување, спортски риболов и сл. Такви се езерото Треска 
во Општина Сарај, Смилковското Езеро и Стајковското Езеро кои се наоѓаат 
на територијата на општините Гази Баба и Арачиново. Одводните канали 
на Водостопанство „Скопско поле“ кои се наоѓаат во поширокиот региона 
на Скопско Поле, Езерцата во Градскиот парк во Скопје што се протега на 
територијата на Општините Центар и Карпош, поголем број помали површини 
со неистечна вода на територијата на градот и други.

Во поширокиот Скопски Регион шумите се застапени на површина од 
76,171 ха, што преставува околу 6% од шумите и шумското земјиште во државата 
од кои листопадните видови се застапени на површина од 47,593 ха (шума 
под бука: 22,674 ха, шума под даб: 21,220 ха, шума под костен: 43 ха, шума под 
други тврди листопадни видови: 2,883ха, и шума под други меки листопадни 
видови: 773 ха). Иглолисните видови се застапени на површина од 2 825ха 
(шума под смрча: 7 ха, шума под ела: 36 ха, шума под црн бор: 2 429 ха, шума 
под бел бор: 87 ха, шума под други иглолисни видови: 256ха). Мешовитите шуми 
се застапени на површина од 21 178 ха, а деградираните шуми се застапени на 
површина од 4 575ха. Шумите се користат првенствено за дрвна маса, како и 
собирање шумски производи и билки. За жал, бесправната сеча секоја година 
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се зголемува и оваа територија спаѓа во групата на најзагрозени подрачја.20 Во 
Скопскиот Регион, три субјекти управуваат со шумите: ЈП „Национални шуми“ 
со шумско стопанските единици: Жеден-Матка, Скопска Црна Гора, Клучска 
Река, Кадина Река 1, Кадина Река 2, Пчиња, Китка, Патишка Река; ЈП „Јасен“: 
Ивање и Патишка Река, ЈП „Паркови и зеленило“: Водно и Гази Баба.

Најголеми земјоделски површини што се користат за земјоделско 
производство се застапени во руралните општини и обработливото земјоделското 
земјиште се простира на површина од 39 094 ха. Пасиштата се на површина од 
околу 41 167 ха, ливадите на површина од околу 3 793 ха, лозјата и овоштарниците 
се на површина од околу 2 823 ха. Климатско-почвените услови одговараат за 
производство на сите земјоделски култури и за сточарско производство, но 
постои тенденција за намалување на површината на земјоделските површини 
поради екстензивната урбанизација и трансформација на земјоделското 
земјиште во градежно. Така на пример, во текот на една деценија, од 2003 год. 
до 2012 год., оваа површина на земјоделско земјиште се намалила за повеќе од 
10 000 ха (во 2003 год. изнесувала 49 125 ха). За жал овој тренд продолжува и се 
очекува во идниот период да продолжи 
со несмалено темпо.

Кога зборуваме во овој контекст 
за урбаната отпорност на Град Скопје, 
неопходно е да го нагласиме и значењето 
на урбаното зеленило / урбаната 
зелена инфраструктура. 
Според ГУП од 2012 година, зелените 
површини во Град Скопје заземаат 
вкупно 529 хa или 6 % од површината 
на градот. Според оваа структура, 
градските паркови (Градскиот парк и 
Паркот Жена борец) зафаќаат 39.8 хa, 
зеленилото во станбените заедници со 
локалните паркови (паркот во Ѓорче 
Петров, во Аеродром, во Гази Баба и 
други) зафаќа 248 хa, вонградското 
зеленило (Зајчев Рид, Гази Баба, 
Француски гробишта и рекреативниот 
центар Сарај) се со површина од 141 ха 
и зеленилото вдолж булеварите зафаќа 
99 хa. Во вонградското зеленило спаѓа 
и Парк шумата Водно со површина под 
зеленило од 4 537 ха.21 Од друга страна, 
во контекст на воспоставувањето на т.н. 

20. https://tinyurl.com/y8n2no6a 

21. Град Скопје. Локален Еколошки акционен план за периодот 2020

https://tinyurl.com/y8n2no6a
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зелени коридори кои се „зелени патишта“ и во Скопје се вклучени во заштитните 
коридори покрај реките. Со цел за утврдување на можностите, начините и 
придобивките за воспоставувањето урбани зелени коридори вдолж течението 
на реките Лепенец и Серава, изработена е соодветна студија22 со препораки и 
акции.

Урбаното зеленило е особено важно за јакнење на урбаната отпорност 
поради фактот дека површините под зеленило обезбедуваат повеќекратни 
функции за намалување на високите температури, ублажување на ефектот на 
урбаните топли острови, ефектот на стакленичката градина, намалувањето на 
загадувањето на воздухот, намалување на интензитетот на урбаните поплави 
преку променетата хидрологија во урбаното подрачје и сл. Сепак, поради 
интензивната урбанизација, пропустите во урбанистичкото планирање и 
надзорот над изградбата, површината под зеленило, особено во централното 
градско подрачје драстично се намалува. Поради тоа градот презема низа 
активности, како што е и воспоставувањето Зелен катастар на градските 
јавни зелени површини23 со цел за подобрување на управувањето со јавното 
градско зеленило. Впрочем, развојот и одржувањето на постојните и новите 
зелени површини неопходно е да се заснова на интердисциплинарен и 
сеопфатен пристап во соработка со градските и општинските власти, науката, 
практичарите и граѓаните.

3.1.3 Климатски услови

Скопската Котлина е под влијание на континенталната и медитеранската клима, 
како и планинската клима на пределите со поголеми надморски височини. 
Пониските делови на долината имаат многу топли и суви летни периоди 
и просечно студени и влажни зими. Просечната годишнa температура 
за периодот од 1978 до 2015 година е 12,9 °C. Температурите на воздухот за 
Град Скопје се добиваат од две метеоролошки станици: Скопје-Петровец и 
Скопје-Зајчев Рид. Највисоката средномесечна температура на воздухот 
за двете станици регистрирана е во јули, додека најниската во јануари. За 
мерната станица Скопје-Петровец максималната температура на воздухот 
од 43.2°C регистрирана е во август, додека за мерното место Скопје-Зајчев 
рид максималната регистрирана температура во јули е со вредност од 41.9°C. 
Апсолутните минимуми регистрирани се во јануари и за двете станици и тоа 
-25.6°C и -21.0°C.  

Во Скопје најчесто се појавуваат најкратките топлотни бранови, 
односно брановите со должина на траење од 6 дена, при што се регистрирани 
25 случаи во последните десетина години. Најмногу топлотни бранови се 
забележани во 2012 год., поголем процент се забележани во студениот период 

22. https://drive.google.com/file/d/1Vdsotfv_pJTEGyIo4QmhiT8S4SjDxE63/view

23. http://gisportal.skopje.gov.mk/zk/

https://drive.google.com/file/d/1Vdsotfv_pJTEGyIo4QmhiT8S4SjDxE63/view
http://gisportal.skopje.gov.mk/zk/
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од годината (ноември - април) отколку во топлиот период од годината (мај - 
октомври). Најмногу топлотни бранови се забележани во март (до 22 случаи 
за Скопје), а најмалку во април. Најкарактеристични топлотни бранови се во 
следниве периоди: мај 2003, јули 2007, јули и октомври 2012. Најдолготраен 
топлотен бран бил забележан во периодот 29.4 - 15.5.2003 година.
Од друга страна, во Скопје се забележуваат сè помалку студени бранови. 
Така, на пример, вкупниот број забележани случаи на студени бранови за 
целиот период 1961 – 2012 година изнесува 27, додека вкупниот број забележани 
случаи на топлотни бранови за истиот период изнесува 87 случаи. Најчесто се 
забележуваат во јануари и февруари. Како карактеристични години со најголем 
годишен број (4 случаи) на појава на студени бранови се издвојуваат 1991 и 1967 
година. Најдолготраен студен бран со максимална должина од 22 дена во Скопје 
е регистриран во периодот од 17.12.2001 
до 7.1.2002 година.24

Врнежите се временски 
и просторно нерамномерно 
распределени, како во текот на 
повеќегодишниот период така и 
на годишна основа. За главната 
метеоролошка станица Зајчев Рид 
- Скопје за периодот од 1978 до 2015 
година просечната годишна сума на 
врнежи изнесува 484,8 mm. Просечните 
месечни варијации на врнежите 
достигнуваат максимална вредност во 
мај и ноември/декември, додека најниските се во јануари/февруари и август. 
Сушниот период трае од јули до септември, често со континуирано траење 
повеќе од 60 дена. Појавата на интензивни врнежи е честа во котлината, особено 
за време на потоплиот период од годината. Највлажна година е 2014 со вкупно 
годишно количество врнежи од 782,9 mm, додека најсушна година е 2000 година 
со 296,4 mm. Количеството врнежи е мало за време на потоплиот период во 
годината (вегетацискиот период), кога потрошувачката за вода за секторите 
идентификувани како главни потрошувачи е највисока.25

Најзастапени се ветровите од северен, североисточен правец и 
ветровите од југоисточен правец. За аерација на воздухот во урбаното подрачје 
на градот најмногу придонесуваат ветровите од западната и северозападната 
насока. Познатиот ветер Вардарец дува по течението на реката Вардар. 
Согласно со податоците за двете мерни станици во Скопје максималниот број 
на сончеви денови изразен во часови е забележан во јули и во август, додека 
на годишно ниво повеќе сончеви часови (2,226.2) се регистрирани на станицата 
Скопје-Зајчев Рид. Појавата на магла е карактеристична за зимскиот период 

24..  Град Скопје. Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени. 2017. стр. 11.

25..  Град Скопје. Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени. 2017. стр. 12

Најмногу дневни врнежи: август 2016 (93 
мм); октомври 1981 (86.2 мм) и септември 
2011 (78.7 мм.)rcukskopje@cuk.gov.mk

Највисока дневна температура: јули 
2007 (43.4°C), јуни 2007 (41.4°C) и 
септември 2015 (38.4°C).

Отпорно Скопје – Стратегија за 
климатски промени

https://tinyurl.com/wj87ka9s

https://tinyurl.com/wj87ka9s
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од октомври до мај. Во просек регистрирани се 27 дена со магла на мерното 
место Скопје-Петровец, а на мерното место Скопје–Зајчев Рид регистрирани се 
20 дена.

3.1.4 Демографски карактеристики и домување

Според пописот на население и на домаќинства од 2002 година во градот 
Скопје живееле 506 926 жители од кои 249 689 (49,2 %) биле мажи и 257 237 
(50.8 %) биле жени. Според националната структура, во градот, најголемо 
учество имаат Македонците: 338 358 (66.%), потоа Албанците: 103 891 (20.5%), 
Турците: 8 595 (1.69%), Ромите: 23 475 (4.6%), Србите: 14 298 (2.8%), Бошњаците: 
7 585 (1.4%), Власите: 2 557 (0.50%) итн.26 Согласно со податоците од Пописот 
во 2002, Скопскиот Регион има вкупно население од 571 040 жители и според 
критериумите за младо население на возраст од 0-19 год. (учество од околу 27,9%) 
и за старо население над 65 год.(учество од 14,7%), и според утврдената просечна 
старост на населението од 36 години, се наоѓа во стадиум на демографско 
стареење. Густината на населението изнесува 337.8 жители на км2 и е најгусто 
населен регион во државата. Во Град Скопје има вкупно 146 566 домаќинства, 
со просечно 3.09 членови во едно домаќинство и вкупно 163 745 индивидуални 
станбени единици.

Од друга страна, градот, па и регионот, се соочува со огромна дневна 
миграција/населување и прилив на лица од внатрешноста на државата со 
цел за завршување на најразлични работи и сл. Сето ова се одразува како на 
зголемената урбанизација, која знае да биде и непланска, исцрпувањето на 
постоечките ресурси, како и влијание врз зголемувањето на изложеноста и 
ранливоста на населението на подрачјето на градот и на регионот. Впрочем, 
Скопскиот Регион има најголем пораст на население од сите плански региони 
во државата и во табелата подолу е даден приказ на трендот на ниво на општини 
и од 2002 год. наваму согласно со статистичките анализи за 2015 и 2018 год. Од 
табелата може да се забележи дека во периодот од 16 години бројот на жители 
се зголемил за 8% и речиси на секоја деценија, еден помал град се доселува 
во Скопје. Од општините, во 2002 год. најголем број жители имала Гази Баба, 
па Аеродром и Чаир, но во 2018 год. проценката е дека најголема општина по 
број на жители е Аеродром, па Гази Баба и Чаир. Оваа динамика е неопходно 
да се земе предвид во проценките и оперативните документи и планови на 
субјектите на пристапот за намалување ризици од катастрофи, а со цел за 
креирање соодветни политики, имплементација на мерки и активности, како 
и обезбедување ресурси.

26..  http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=54&rbrObl=31.

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=54&rbrObl=31.
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Што се однесува до ранливоста на 
населението кон катастрофи врз 
основа на квалитативна анализа 
на структурата на население, 
како и утврденото демографско 
стареење, може да се утврди дека 
тоа е значително ранливо кон 
последиците од катастрофите. 
Во прилог на ова е и анализата 
за социо-економската ранливост 
и климатските ризици27 која 
беше подготвена во рамките на 
Отпорно Скопје – Стратегијата 
за климатски промени. Имено, 
беше извршено рангирање на 
општините според нивната 
социо-економска ранливост врз 
основа на Индексот на социјална 
ранливост (SoVI) на Град Скопје и десетте општини, врз основа на следните 
индикатори: брз пораст на населението, просечна годишна стапка на пораст 
на населението во општината, младо население, постаро население, етничка 

# Општина
Население според 
Попис 2002 год.

Проценето население 
во 2015 год.

Проценето население 
во 2018 год.

1 Аеродром 72 009 76 871 78 392

2 Бутел 36 154 38 595 39 351

3 Гази Баба 72 617 76 924 77 020

4 Ѓорче Петров 41 634 42 463 43 063

5 Карпош 59 666 60 924 60 838

6 Кисела Вода 57 236 61 101 62 308

7 Сарај 35 408 40 375 42 012

8 Центар 45 412 48 479 49 456

9 Чаир 64 773 69 147 70 506

10 Шуто Оризари 22 017 23 503 23 962

11 Град Скопје 506 926 538 382 546 908

Табела – Компаративна анализа помеѓу населението во општините во Градот Скопје во периодот 
помеѓу 2002 и 2018 год. (Извор ДЗС)

27..  Град Скопје. Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени. 2017. стр. 
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припадност, население со посебни потреби, вработеност, услови за домување, 
систем за снабдување со вода, систем за одвод на отпадна вода и животна 
околина, пристап до здравствени услуги

Според направената оценка, во рамките на Град Скопје, со најголема 
социјална ранливост се општините Шуто Оризари и Сарај, а со најмала се 
Карпош и Аеродром. Високото ниво на ранливост на населението во општината 
Шуто Оризари во споредба со другите општини во Град Скопје, пред сè се 
должи на високата концентрација на население од ромска етничка припадност, 
повисока просечна годишна стапка на пораст на населението, повисок процент 
на населението на возраст под 6 години во вкупното население на општината, 
поголем број регистрирани невработени на 100 лица работоспособно население 
и помал број лекари во ординации за општа медицина на 10 000 жители. Високото 
ниво на ранливост на населението во Општина Сарај во споредба со другите 
општини во Град Скопје, пред сè се должи на повисока просечна годишна стапка 
на пораст на населението, повисок процент на населението на возраст под 6 
години во вкупното население на општината, условите за домување во однос 
на системот за снабдување со вода и приклученоста на јавна канализациска 
мрежа, како и помал број лекари во ординации за општа медицина на 10 000 
жители. 

3.1.5 Социо-економски развој

Според податоците од ДЗС, Скопскиот Регион имал бруто-општествен 
производ (БОП) од 312 040 денари во 2009 год., 314 809 денари во 2010 год. и 
321 544 денари во 2011 год. Овој регион е економски најразвиен регион во 
државата и во 2011 година учествува со вкупно 42,4% во создавањето на БДП 
на Република Северна Македонија. Најзначајни сектори кои учествуваат 
со највисок удел се прехранбената индустрија, текстилната, печатарската, 
металопреработувачката, градежништвото, угостителството, трговијата, 
транспортот и деловните услуги. Според објавените податоци на Државниот 
завод за статистика во 2012 година во создавањето на бруто-домашен производ 
во Регионот учествувале околу 268 505 лица, односно 55,3 % од вкупното работно 
способно население во регионот. Економската анализа на Скопскиот Регион 
укажува дека можноста за вработување е значително поголема во градските 
општини кои се во состав на градот Скопје. Наспроти тоа, вработеноста е помала 
во руралните населби во кои е присутен процесот на емиграциони текови и 
работноспособно население кон градските центри или во странство.

Стратешкиот план на Град Скопје (2016-2018) наведува дека заклучно 
со 2014 год. биле активни 25 506 деловни субјекти што е 36.1% од сите активни 
деловни субјекти во државата. Притоа, од нив 15 506 биле микро, 8 597 мали, 
346 средни и 313 големи претпријатија. Од друга страна, речиси две третини 
од големите деловни субјекти се регистрирани и имаат седиште во Скопје. 
Всушност најзначајната индустрија во државата е лоцирана на подрачјето на 
градот и индустриските капацитети во Скопје се главно лоцирани во четири 
индустриски зони, и тоа источна, североисточна, југоисточна и западна.
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3.1.6 Инфраструктура

Сообраќајна инфраструктура: Градот Скопје, како и целиот Скопски 
Регион се наоѓа на исклучително важна комуникациска оска помеѓу север и 
југ и исток и запад, всушност се наоѓа на трасата на Пан-европските коридори 
10 и 8 што ги поврзуваат северниот и јужниот дел на Европа, како и Црното 
и Јадранското Море. Патната мрежа во Скопскиот Регион ја сочинуваат 
автопатишта, експресни патишта, магистрални, регионални и локални патишта. 
Низ територијата на Скопскиот Регион поминуваат околу 98.2 км автопати, 
122 км магистрални патишта, од кои околу 71 км се во состав на системот 
на европската патна мрежа, 200 км регионални патишта и 1 384 км локални 
патишта. Магистралните патишта го поврзуваат регионот со соседните земји 
и преку нив понатаму се овозможува врска со европските земји од една, и со 
Блискиот Исток и Африка од другата страна. Низ Скопскиот Регион поминуваат 
делови од следните „А“ патни правци:

 › А1 (Е-75) од границата со Србија до границата со Грција (Коридор 10) и на 
подрачјето на регионот има должина од 28.70 км.;

 › А2 (Е-65) од границата со Бугарија до границата со Албанија (Коридор 8) и 
на подрачјето на регионот има должина од 36.5 км;

 › А4 од границата со Косово до граница со Бугарија и поминува низ регионот 
во должина од 33 км.

Покрај овие патни правци на 
територијата на градот Скопје и 
општините во Скопскиот Регион 
постојат и голем број улици од кои 118 
со 222.5 км (27 булевари со 67.4 км, 45 
магистрални со 96.64 км и 46 собирни 
улици со 58.5 км) се во надлежност на 
градот Скопје.

Градот Скопје со железничка 
мрежа е поврзан, со два крака, на север, 
кон Србија и Косово и два крака на југ кон Грција. На исток мрежата завршува 
со слепи краци до Бељаковце и Кочани, односно до Бељаковце, а на запад со 
слепи краци завршува до Кичево, односно Сопотница. 

На подрачјето на Скопскиот Регион се наоѓаат и два аеродрома, 
меѓународниот аеродром „Скопје“ кој е најголем и најважен во државата за 
редовен воздушен сообраќај и спортскиот аеродром „Стенковец“. Аеродромот 
„Скопје“ се наоѓа на 17 км југоисточно од градот и има една полетно-слетна 
патека со асфалтен коловоз, со правец на протегање 165°-345° (ознака 16-34), 
надморска височина на центарот од 238 м.н.в. Полетно-слетната патека е со 
димензии од 2 950х45 метри (плус банкини 2x7.5 метри по целата должина). 
Спортскиот аеродром „Стенковец“ се наоѓа на 9 км северно од центарот на 
Скопје, и е наменет за воздухопловно-спортски активности во домашниот 

Центар за управување и контрола на 
сообраќајот (ЦУКС) – автоматизиран 
систем за прибирање податоци 
за сообраќајот во реално време, 
управување со семафорскиот систем 
на улиците, визуелно набљудување 
на сообраќајот, давање приоритет на 
возилата на јавниот градски превоз и 
информирање на возачите. 
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воздушен сообраќај, односно за лесна и стопанска авијација чија максимална 
тежина изнесува 5 700 килограми. Има една тревната полетно-слетна патека со 
димензии од 1 200x50 метри со 2 паралелни патеки за возење со широчина од 
по 25 метри. 

Комуникациска инфраструктура: Скопскиот Регион исто како и низ 
целата територија на Република Северна Македонија е покриен со два мобилни 
оператора Т-mobile и А1 Македонија, кои истовремено се и оператори на 
фиксна телефонија, како и некои кабловски оператори. За разлика од фиксната 
телефонија, бројот на корисници на мобилна телефонија е во постојан пораст. 
Во однос на поставените базни станици и репетиторски станици во регионот, 
според податоците од операторите, Т-mobile има изградено 159, А1 Македонија 
– 241 базни станици. На јужната страна од градот, на подрачјето на Општина 
Сопиште се наоѓа и земската сателитска станица „Брезница“ која ја управува 
Телеком. ЈП Македонска радиодифузија, како носечки радиодифузер на 
подрачјето на Скопскиот Регион има инсталирано 28 репетиторски пунктови 
како и четири насочени микробранови врски. Во овој регион дозвола за 
емитување на своите програми, комерцијалните радиостаници имаат 
поставено 28, а ТВ-станиците 29 репетитори и на одредени локации поставени 
се репетитори од повеќе комерцијални станици.

Енергетска инфраструктура: Енергетскиот потенцијал на овој регион е 
скромен и се состои од хидроенергија, ограничени резерви на јаглен и обновливи 
извори на енергија. ХЕЦ „Матка“ има инсталирана моќност од 4.16 МW со 
средно годишно производство на електрична енергија од 23 350 000 kwh. ХЕЦ 
„Козјак“ има 80 MW со средно годишно производство на електрична енергија од 
150GWh, а ХЕЦ Света Петка има инсталирана моќност од 36,4 МWh и годишно 
ќе произведува 66 GWh електрична енергија. Комбинираната гасна електрана-
топлана Те-То Скопје има максимална инсталирана електрична моќност од 257 
MW (гасна турбина од 180 MW и парна турбина од 77 MW) и проценето годишно 
производство од 1 900 GWh електрична енергија. Постројката како погонско 
гориво користи природен гас. Во Скопскиот Регион, од алтернативните извори 
на енергија постои можност за искористување на геотермалната, сончевата и 
ветерната енергија. Во градот постои широко разгранета мрежа за дистрибуција 
и снабдување со електрична енергија преку EВН Македонија. Во приградските 
и неурбанизираните делови на градот, како и во централното градско подрачје 
со поинтензивна градба како Буњаковец, Дебар Маало, Центар и други, 
инсталираниот капацитет е преоптоварен.

Во Скопје главно се користи топлинска енергија од градскиот систем. 
Во текот на грејната сезона се произведуваат 700 000 MWh топлинска енергија, 
а на потрошувачите им се испорачува околу 600 000 MWh. Системот на 
топлификација ги опфаќа трите топлани (топлана „Исток“, топлана „Запад“ 
и топлана „Север“) и една котлара (котлара „11 Октомври“), како и соодветна 
топлификациона мрежа со вкупната должина од 170 km и повеќе од 2 350 
редукциони станици. Со системот се опфатени околу 33% од вкупниот број 
домаќинства во Скопје (околу 51 илјада домаќинства), со вкупна површина од 2 
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740 000 m2. Од останатите домаќинства кои не се приклучени на централниот 
систем, 4% се со сопствена инсталација, додека 63% се без сопствена инсталација. 
Гасоводниот систем се состои од две технолошки целини со различни основни 
функции, режими на работа и работни притисоци и тоа: магистрален гасовод со 
вкупна должина од 98 km и градска гасоводна мрежа од 19 170 km. Приклучени 
се 13 потрошувачи. За потребите на градот направени се две главни мерни 
регулациони станици, и тоа Скопје-Север во близина на „Железара“ и Скопје-
Југ во близина на „ОХИС“.28

Водоводна и канализациона инфраструктура:29 На градскиот 
водоснабдителен систем се приклучени 431 153 жители или 96,1%, а од локални 
извори се снабдуваат 17 544 жители или 3,9%. Вкупната потрошувачка на вода 
од градскиот водоснабдителен систем изнесува 87 032 828 m3/год. или 516 l/
ден/жител). Повеќе од 240 индустриски и стопански објекти користат вода 
од градската водоводна мрежа. Од локални водоводи се снабдуваат населени 
места: Љубанци и Љуботен во Општина Бутел; Раштак, Страчиници и Булачани 
во Општина Гази Баба; Јурумлери и Идризово во Општината Гази Баба (на 
овој систем се приклучени и рамничарските села од Општините Илинден и 
Петровец). За вода за пиење се користат 149,6 литри по жител на ден, од вкупно 
произведените 199 литри, што укажува на загуба на вода во цевководи од 35 
литри (податоци за 2017 год.). Техничките загуби изнесуваат до 33%, а вкупните 
загуби се околу 50% од вкупно произведената вода. 

Вкупната количина на отпадна вода што се испушта во градскиот фекален 
канализациски систем изнесува 33 234 043 m3/год. и тоа од домаќинствата 
20 064 396 m3/год и од стопанските објекти 13 169 647 m3/год. Околу 73.77 % од 
фекалната мрежа и 24,95% од атмосферската мрежа се досега изградени. Од 
вкупниот број жители во градските општини 85,9% се приклучени на градската 
фекална канализациска мрежа. Останатото население од градските општини 
отпадната вода ја исфрла во септички јами и изливи во подземјето и во отворени 
канали. Се проценува дека ова количество е 5 034 259 m3/год. Се проценува дека 
индустријата која за свои технолошки потреби не користи вода од градската 
водоснабдителна мрежа, испушта околу 70 161 000 m3/год отпадна вода. Само 
24.95 % од предвидената атмосферска каналска мрежа е изградена. Голем 
проблем се атмосферските води од падините на Водно и Скопска Црна Гора кои 
гравитираат кон градот. Поради недоволната изграденост на атмосферската 
мрежа или нередовно одржување на постоечките канали големи количини од 
дождовните води се сливаат во фекалната канализација, што предизвикува 
проблеми, односно нејзино преполнување и преливање. Во Град Скопје не е 
изградена пречистителна станица за третман на отпадните води.

28.  Град Скопје. Локален еколошки акционен план за периодот 2020 – 2026 година. 2019. стр. 45.

29. Град Скопје. Локален еколошки акционен план за периодот 2020 – 2026 година. 2019. стр. 42-45.
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3.1.7 Природно наследство

На подрачјето на Град Скопје се наоѓаат заштитената природна реткост Скопска 
тврдина-Кале, заштитеното подрачје парк-шума Гази Баба и заштитеното 
монументално стебло-платан Скопје. Во поширокото подрачје на градот се 
наоѓаат заштитените подрачја Езерце, Арборетум и Острово, во непосредното 
опкружување е парк-шумата Водно, а нешто подалеку е споменикот на 
природата Кањон Матка, пределот со посебни природни карактеристики 
Катлановско Блато и заштитениот предел Катлановски Предел.30 

3.1.8 Образование, здравје и култура

Образование: Во десетте општини во градското подрачје евидентирани се 
104 основни училишта и тоа, по општини поделбата е следна: Аеродром - 8, 
Бутел - 8, Гази Баба - 16, Ѓорче Петров - 8, Карпош - 13, Кисела Вода - 11, Сарај 
- 21, Центар - 7, Чаир - 9, Шуто Оризари - 3, и во нив наставата ја посетуваат 
околу 55 749 ученици. На територијата на Скопскиот Регион евидентирани се 
вкупно 12 училишта со специјални паралелки и 10 училишта за возрасни лица. 
Во специјалните училишта има 33 паралелки со вкупно 230 ученици, а во 
училиштата за возрасни 33 паралелки со 489 ученици. Во Град Скопје постојат 25 
училишта за средно образование во државен сектор со 1 037 паралелки и вкупно 
24 001 ученици. Високото образование во Скопскиот Регион се реализира на 
два државни универзитети, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ и Универзитет 
„Мајка Тереза“, 9 приватни високо образовни установи и Македонската 
академија на науките и уметностите.

Здравство: На подрачјето на Град Скопје функционираат ЈЗУ Здравствен дом 
Скопје со 10 работни единици; Центар за јавно здравје Скопје, Итна медицинска 
помош, 269 ординации по општа медицина; 41 ординација по гинекологија, 163 
стоматолошки ординации, 73 специјалистичко-консултативни ординации, 
72 аптеки, 4 приватни поликлиники, здравствена единица на ЈЗУ Св. „Кирил 
и Методиј“, 2 дијагностички лаборатории, 15 институти, 2 завода, 2 општи 
болници, 4 специјалистички болници, 1 геронтолошки завод, 1 клиничка 
болница, 1 трансфузија, 2 стоматолошки клиники.

Култура и историско наследство: Библиотечната дејност се одвива 
преку две матични библиотеки, и тоа: Национална универзитетска библиотека 
„Св. Климент Охридски“ - Скопје, матична библиотека која врши опслужување 
со книги на цела територија од Републиката и Градска библиотека „Браќа 
Миладиновци“ - Скопје со 23 подрачни библиотеки. 

30.  Град Скопје. Локален еколошки акционен план за периодот 2020 – 2026 година. 2019. стр. 20.
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Јавни и културни институции под надлежност на град Скопје: 
Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје, Културно информативен 
центар – Скопје, Дом на културата „Кочо Рацин“ – Скопје, Младински 
културен центар – Скопје, Музеј на Град Скопје, Универзална сала – Скопје, 
Зоолошка градина – Скопје, Природно-научен -музеј и Детски културен центар 
„Карпош“. На подрачјето на градот, исто така, има и 8 музејски установи (6 
национални и 2 локални), НУ Кинотека на Македонија, 5 домови на култура, 5 
професионални театри, еден театар за деца и млади и еден аматерски театар. 
Исто така, функционираат и националните установи: Македонска филхармоија, 
Национална опера и балет и Ансамбл на народни песни „Танец“.

На подрачјето на Скопскиот Регион постојат вкупно 97 заштитени недвижни 
добра од кои најмногу има верски и цивилни објекти, потоа споменици од 
народно ослободителната војна и археолошки локалитети, а најмалку гробни 
објекти и споменички целини. Постојат и три заштитени споменички целини 
со своја контактна зона и со утврдени граници во кои се наоѓаат вкупно 19 
поединечно заштитени добра. Тоа се: Споменичка целина „Стара чаршија“ со 
Црквите Св.Спас, Св.Димитрија, Даут пашин амам, Мустафа Пашина џамија, 
Мурат Пашина џамија, Алаџа џамија, Хидаверди џамија, Куршумли ан, Капан 
ан, Сули ан, Чифте амам, Ѓул-шен амам, Безистен, Вилаетски конак (Уќумат) 
и Стара турска пошта; Урбана целина Централно градско подрачје I-група од 
50 објекти изградени во периодот помеѓу двете светски војни и 1 поединечно 
заштитено добро: Куќа на ул. Илинденска (Детски културен центар Карпош); и 
Урбана целина Централно градско подрачје II-група од 41 објект изградени во 
периодот помеѓу двете светски војни (вкупно 3 поединечно заштитени добра): 
Феудална кула; Куќа на ул. „8-ма Ударна бригада“ бр. 22 (Шкаперда); Зграда на 
ул. „Маршал Тито“ (Ристиќева палата).



4.  Профил на ризици 
од катастрофи
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4.1 Општо за профилот на опасности

Според изготвените проценки градот има препознатлив профил на опасности, 
во кој, според интензитетот и зачестеноста на појавување и предизвиканите 
материјални штети, како доминантни се издвојуваат: поплавите, пожарите, 
екстремните временски појави, загадување на воздухот, водата и почвата и 
другите опасности (земјотреси, НУС, опасни материи, јонизирачко зрачење, 
криминогените и асоцијалните појави). Во овој контекст се и катастрофалните 
настани што се случиле во минатото, како што се бројните (4 342) шумски пожари 
и пожари (3 060) на објекти во периодот 2008 -2014 год., поплавата во 2016 год. 
со 22 жртви, земјотресот во 2016 год., невремето проследено со силни ветрови 
во 2013 год. Заедно со влошената состојба на животната средина и зголеменото 
влијание на климатските промени, се очекува да има значително зголемување 
на фреквенцијата, интензитетот и големината на овие настани. Следствено, сè 
повеќе луѓе се изложени на нивните ефекти. Сето ова е надополнето со нови 
предизвици во услови на растечки опасности како што се мигрантската криза 
или пандемијата КОВИД-19. 

 ПРВ СТЕПЕН РЕДОВНА СОСТОЈБА 
(нема ризик)

Други опасности: ерозија на почвата, несреќи 
во патничкиот сообраќај, силни ветрови, лавини, 
јонизирачко зрачење, криминални и асоцијални 
појави

 ВТОР СТЕПЕН НИЗОК РИЗИК  
(редовна состојба со ретко 
манифестирани појави на 
загрозеност)

 • Земјотрес

 • Поплави

 • Пожари

 • Екстремни временски услови (интензивни врнежи 
од дожд, топлотни и студени бранови)

 • Епидемии на карантински и други заразни 
заболувања кај луѓето, животните и растенијата

 ТРЕТ СТЕПЕН ПОКАЧЕН РИЗИК 
 (можен почеток на криза или кризна 
состојба)

Загадување на почвата, воздухот и водата

 ЧЕТВРТИ СТЕПЕН  ВИСОК РИЗИК  
(веројатност за почеток на криза или 
кризна состојба)

/

 ПЕТТИ СТЕПЕН НАЈВИСОК РИЗИК  
(загрозеност на виталните вредности 
и создадени услови за прогласување 
криза или кризна состојба)

Пандемија на КОВИД-19

Табела - Степен на загрозеност на безбедноста на подрачјето на Град Скопје31

31. Степенот на загрозеност на безбедноста на подрачјето на Град Скопје е направен во согласност со член 6 од Уредбата за 
Методологијата за изработка на проценката на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, 
нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување 
со кризи на кои им се доставува целосна или извод од проценката (Сл. Весник на РМ бр. 13/11). Иако пандемијата на КОВИД-19 не е 
обработена во овие документи, со оглед на последиците и прогласената кризна состојба на подрачјето на целата држава, внесена е 
како опасност од петти, највисок степен.
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Табела - Преглед на случени настани на подрачјето на Град Скопје во периодот 2000 - 2016 година

ВИД НАСТАН ВРЕМЕ НА НАСТАН МЕСТО / ЛОКАЦИЈА ЧОВЕЧКИ ЗАГУБИ
ОПИС НА 

НАСТАНОТ
ШТЕТА  

(ИЗНОС ВО МКД)

ЗАФАТЕНА  
ПОВРШИНА 

(ХА)

1 Пожари 2008 - 2014 Повеќе локации / Пожари на 
отворен простор 
и објекти

921,812,200 /

2 Поплава 6.8.2016 Селата Синѓелиќ, 
Стајковци, 
Смилковци, 
Арачиново, 
обиколница на 
Скопје

22 жртви

Вкупно погодено 
население: 33 582 
жители

Интензивни 
врнежи дожд, 
поројна поплава 

2,500,000,000 /

3 Земјотрес 11.9.2016 Цела територија на 
Град Скопје

/ 500,000,000 /

4 Екстремни 
временски 
појави

44 дена во 2007

63 дена во 2012

Цела територија на 
Град Скопје

Зголемена 
атрибутивна стапка 
на смртност за 3,2%

Земјотрес Зголемена 
потрошувачка 
на вода за 
пиење за 30%

/

5 Екстремни 
временски 
појави

107 дена во 2005 

103 дена во 2011

Цела територија на 
Град Скопје

За 24% повисока 
стапка на смртност 
во однос на 
минималната во 
годината, особено 
погодени лицата над 
65-годишна возраст

Топлотни 
бранови

/ /

6 Загадување 
на воздух

175-279 дена во 
2012 

110-181 дена во 
2013 

130-199 дена во 
2014 

106-181 дена во 
2016 

Цела територија на 
Град Скопје

/ Студени бранови Акутни и 
хронични 
здравствени 
ефекти

/

7 Други 
опасности

Октомври 2009 Општини Шуто 
Оризари, Чаир, 
Бутел и Чучер 
Сандево

22 500 лица, 30 
хоспитали-зирани

Зголемена 
емисија на 
суспендирани 
честички ПМ10

/ /

8 (Заразни 
болести)

Септември 2010 Територија на Град 
Скопје

572 лица Заразна жолтица / /

9 Други 
опасности

Од 6.1.-3.6.2014 Територија на Град 
Скопје

122 лица Мали сипаници / /

10 (Заразни 
болести)

22.8.2014 О. Шуто Оризари 475 лица Мали сипаници / /

11 Други 
опасности

Февруари 2020 – 
мај 2021

Цела територија на 
Град Скопје

1 758 починати 
68 412 заболени 
*заклучно со 
25.5.2021 год.

Заразна жолтица 
пандемија на 
КОВИД-19
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4.2 Профил на ризици и жешки точки на подрачјето на Град 
Скопје

Врз основа на анализа на профилот на опасностите, случените настани, како и 
проценките на загрозеноста на подрачјата на Град Скопје, идентификувани се 
следниве ризици и жешки точки, изложено население и временска рамка на 
настанување на опасностите:

ОПАСНОСТ ТИП
СТЕПЕН НА 

ЗАГРОЗЕНОСТ
ЖЕШКИ ТОЧКИ ВЕРОЈАТНИ ПОСЛЕДИЦИ

ИЗЛОЖЕНО 
НАСЕЛЕНИЕ

ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД

Земјотрес Магнитуда од 
8 и 9 степени 
според 
Меркалиева 
скала, 
хипоцентар од 
2-12 км

 ВТОР СТЕПЕН 
 • Целото подрачје на 

Град Скопје
 • загуба на човечки животи 

(околу 9% од населението); 

 • објекти (срушени 7- 10%) 
од објектите за живеење; 

 • срушена или 
оштетена критична 
инфраструктура); 

 • нарушено обезбедување 
на услуги

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Преку 
целата 
година

НИЗОК РИЗИК 

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)

Поплава Поплави 
(поплава со 
излевање 
на реките, 
поплава со 
излевање на 
пороите

 ВТОР СТЕПЕН 
 • Поплава од излевање 

на реките Вардар, 
Лепенец, Треска, 
Пчиња, Кадина Река, 
Маркова река: 

 • поплава од излевање 
на порои, долови и 
др.; 

 • поплава од 
оштетување, рушење 
или прелевање на 
браните Матка, Света 
Петка и Козјак

 • загуба на човечки животи, 

 • зафатени објекти на 
критична инфраструктура, 

 • поплавено земјоделско 
земјиште

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Пролетни, 
летни, 
есенски 
месециНИЗОК РИЗИК 

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)

Пожар Пожари

(шумски 
пожари, 
пожари на 
отворен 
простор и 
пожари на 
објекти)

 ВТОР СТЕПЕН  • Пожари  
(шумски пожари, 
пожари на отворен 
простор и пожари 
на објекти)

 • Пожари на објекти 
(објектите во градот 
Скопје, на пр. 
индивидуалните 
домови и 
колективните 
згради, 
индустриските и 
јавните објектите, 
како и објектите во 
населените места)

 • Загуба на човечки 
животи ;

 • Објекти (станбени, 
градежни и др.);

 • Инфраструктура 
(енергетска, 
комуникациска, и др.);

 • Шумско и земјоделско 
земјиште

 • Просторот на Парк шума 
Водно, Скопска Црна 
Гора, Караџица, Жеден 
и Сува Гора, резерват 
„Јасен“, изворишна зона 
Рашче)

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Шумски 
пожари и 
пожари на 
отворен 
простор 
јуни - 
октомври

 • Пожари 
на објекти 
ноември 
- март 
(грејна 
сезона)

НИЗОК РИЗИК 

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)
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Екстремни 
временски 
појави

Високи 
и ниски 
температури 
на воздухот, 
невреме, 
град, снежни 
врнежи и 
наноси, 
мраз, суша

 ВТОР СТЕПЕН 
 • Целото подрачје на 

Град Скопје
 • загуба на човечки 

животи, објекти (кровни 
конструкции на 
постари објекти и сл.); 
земјоделско земјиште, 
ранливи категории на 
население,хронично 
болно население и 
население што работи 
и престојува на отворен 
простор .

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Летни 
месеци 
(Мај - 
септември) 
и зимски 
месеци 
(декември- 
февруари) 

НИЗОК РИЗИК 

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)

Загадување Загадување 
на вода, 
воздух и 
почва

 TРЕТ СТЕПЕН  • Целото подрачје на 
Град Скопје

 • Население;

 • Шумско и земјоделско 
земјиште

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Преку 
целата 
година

НИЗОК РИЗИК 

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)

Епидемии 
на 
карантински 
и други 
заразни 
заболувања 
кај луѓето и 
животните

Епидемии на  
карантински 
и  други 
заразни 
заболувања 
кај луѓето и 
животните

 ВТОР СТЕПЕН     • Целото подрачје на 
Град Скопје

 • Загрозување на животот 
и здравјето на луѓето и 
животните; 

 • Намалени економски 
услужни, социјални и 
други активности; 

 • Ограничување на 
правата и слободите 
на населението со 
воведени кризна или 
вонредна состојба

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Преку 
целата 
година

НИЗОК РИЗИК

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)

Епидемии 
на 
карантински 
и други 
заразни 
заболувања 
кај луѓето и 
животните

Пандемија 
на Ковид 19

 ПЕТТИ  
 СТЕПЕН 

 • Целото подрачје на 
Град Скопје

 • Загуба на човечки 
животи, последици врз 
целокупниот социо-
економски и општествен 
развој

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Преку 
целата 
година

НАЈВИСОК 
РИЗИК

(загрозеност 
на виталните 
вредности 
и создадени 
услови за 
прогласување на 
криза или кризна 
состојба)

Други

опасности

Техничко- 
технолошки 
опасности, 
НУС, 
несреќи во 
сообраќајот, 
криминални 
и асоцијални 
појаци

 ВТОР СТЕПЕН    • Целото подрачје на 
Град Скопје

 • инциденти со опасни 
материи, изложеност на 
зрачење и УВ зрачење; 

 • појава на растителни 
штетници и болести;

 • Зачестени несреќи во 
сообраќајот;

506.926

 • Мажи: 249.689

 • Жени: 257.237

 • Преку 
целата 
годинаНИЗОК РИЗИК

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)
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4.3. Земјотреси

Урбанистичкото подрачје 
на Град Скопје во целина ѝ 
припаѓа на трасата на Скопско-
Ќустендилската раседна зона, 
каде што епицентралното 
подрачје е изложено на ефекти 
од деструктивни земјотреси, при 
што максималната очекувана 
магнитуда (Рихтерова скала) е 6.5 
степени, а додека максималниот 
очекуван сеизмички интензитет 
е IX степени (Европска 
макросеизмичка скала).

Со оглед на сеизмичките карактеристики, се очекува градот да биде 
погоден од идни земјотреси чија јачина не може да се предвиди, но се смета дека 
повратниот период на земјотресот од 1963 год. е 500 години. Од катастрофални 
земјотреси би било загрозено населението, објектите и материјалните добра со 
кои располагаат пред сè во урбаниот дел на Градот Скопје. На негова територија 
се изградени 66 125 згради според Државниот завод за статистика, Попис 2002, 
Книга III, Станови, згради и домаќинства) од кои 7,1% или 10 935 се сметаат за 
амортизирани станови (изградени до 1945 год., односно во периодот 1945-1960 
година). Најзагрозено е населението во Општина Центар со околу 45 929 жители 
или 9% од вкупното население на Град Скопје. Особено ранливи на последиците 
од земјотрес се граѓаните кои спаѓаат во т.н. ранлива категорија граѓани, на пр. 
жените, децата, старите, лицата со физичка и интелектуална попреченост и сл. 
Покрај населението, изложена и загрозена е и државната и локалната критична 
инфраструктура, на пр. системот за снабдување со вода за пиење; железничката 
и патната инфраструктура, мостови, надвозници, подвозници, тунели на 
патни правци А1 и А4; меѓународниот аеродром Скопје и спортскиот аеродром 
Стенковец; електроенергетски и други објекти за снабдување со електрична 
енергија; нафтоводот Солун –Скопје, гасоводна мрежа, мрежата за снабдување 
со топлинска енергија; браните Матка, Света Петка и Козјак; производствени 
и други економски оператори; објекти за здравствени, образовни и социјални 
дејности. Бројот на настрадани и повредени лица би зависел од неколку услови: 
дали земјотресот е случен зиме или лете; во утрински или во попладневни/
вечерни часови; за време на работна седмица или преку викенд, за време на 
одржување масовни манифестации и сл.

Досега настанале смртни последици од земјотрес и разурнувања 
на критичната инфраструктура, па се очекува тие ефекти да бидат и во 
иднина. При настанување на катастрофален земјотрес за очекување е да 
има и прелевање на ефектите од него и предизвикување последователни 

Земјотреси во минатото

 • 518 год. – Скупи било разурнато и земјотресот бил со 
јачина од 10/11 степени;

 • 1555 год. – Катастрофален земјотрес;

 • 26.7.1963 год. – 9 степени според Меркалиевата скала, 
200 000 погодени граѓани, 1 070 жртви (470 мажи, 430 
жени и 170 деца), 3 300 повредени. Штета од 15% БОП 
на бивша Југославија или помеѓу 3 и 5 милијарди УСД. 
Биле уништени 85% од националното богатство на 
градот (инфраструктура, индустрија, станбен фонд и сл.)

 • 11-14.9.2016 год. – преку дваесет земјотреси од кој 
најјакиот 4.1 степени. Повредени 50-тина граѓани, штета 
од 10 милиони УСД.

Извор: Авторот
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опасности, на пр. поплави, пожари, техничко-технолошки несреќи, заразни 
болести, загадување на водата и почвата и сл. Исто така, како последица би 
бил и ефектот врз социо-економскиот и одржливиот развој. Катастрофален 
земјотрес значително ќе влијае и на способноста за функционирање на 
системот за намалување ризици од катастрофи и на локално/национално ниво 
не би имало доволен капацитет за одговор и отпорен опоравок. За одговор при 
настанување земјотрес од поголеми размери на територијата на Град Скопје 
се БППЗ, јавните претпријатија на Град Скопје, ресурсите на ЦУК и ДЗС и 
Црвениот крст, трговските друштва кои располагаат со соодветна опрема 
и човечки ресурси, како и другите надлежни субјекти. Не се организирани 
специјализирани обуки, вежби или некој друг вид активности за јакнење на 
капацитетите. Затоа е потребно да се организираат специјалистички обуки за 
лицата кои ќе бидат директно ангажирани во превенцијата и справувањето со 
земјотресот, а за граѓаните  да се организираат основни обуки за самозаштита 
и нивно постапување при евентуално настанување земјотреси и справување 
со последиците. Покрај обуката, неопходно е да се организираат тактичко-
показни вежби во кои практично ќе се вежбаат постапките на субјектите на 
системот и при настанување земјотреси, како и да се воспостави и развива 
прекуграничната и регионалната соработка во поглед на превенција, одговор 
и опоравок од земјотреси.

4.4 Поплави

Според карактеристиките на 
територијата и хидрографијата, 
подрачјето на Град Скопје е 
изложено на поплави32 настанати 
заради излевање на речните 
текови, пред сѐ на реката 
Вардар, како и реките Лепенец, 
Маркова Река и Треска; поројни 
водотеци од планината Водно, 
покачено ниво на подземни 
води, поплави од високото ниво 
вода во атмосферската или 
канализационата мрежа, како 
и поплави предизвикани од рушење или прелевање на браните Матка, Света 
Петка и Козјак.

5 големи поплави во минатото

 • Декември 1935 год. – Поплавен мал дел од градот;

 • Декември 1937 год. – Поплавени низводните делови од 
градот. Тој бил заштитен со насипи.

 • Ноември 1962 год. – Протокот на реката Вардар било 1 
310 м3/с, поплавени биле 6 753 ха и штетата била 7% од 
ОБП.

 • Ноември 1979 год. – Протокот на реката Вардар бил 
980 м3/с, поплавени биле 7 550 ха и штетата била 7% 
од БОП.

 • Август 2016 год. – 23 човечки жртви, поплавени 15 
населени места и населби и штета од 50 милони УСД:

Извор: Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени

32. https://drive.google.com/file/d/1sSdsXlGot_mzquHUmW-e2d7fYqLpTwvd/view

https://drive.google.com/file/d/1sSdsXlGot_mzquHUmW-e2d7fYqLpTwvd/view
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Катастрофалните поплави кои би предизвикале излевање на речните корита 
ќе бидат последица на обилни врнежи на целото сливно подрачје на реката 
Вардар,33 односно кога количеството на врнежи изнесувало 80-100 мм за 
време од 24 часа. При појава на големите води и сегашната изграденост на 
водостопанските заштитни објекти би се поплавиле околу 8 730 хе при Q = 1 
200 м3/сек. Во оваа површина претежно се наоѓаат земјоделско замјиште 
и дел од градските населби, како и селски населби во рамничарскиот дел. 
Со поплава би биле зафатени населбите: Ѓ. Петров 1, населбата Хром, Центарот 
на градот, Долно Лисиче, Маџари, Хиподром, индустриската зона Гази Баба, 
с. Огњанци, с. Ржаничино и поголем дел од Скопско Поле. Поплавувањата 
настанати поради излевање на притоките на реката Вардар ќе бидат од 
локален карактер и од овие излевања би биле загрозени помали обработливи 
земјоделски површини, ливади и необработливо земјиште како и поединечни 
објекти.

Поројните поплави се следен извор за настанување на опасноста што го 
загрозува централното градско подрачје. На планината Водно се регистрирани 4 
порои (Мартино Брдо, Муртинец, Кисела Вода и Припор), додека во поширокиот 
скопскиот регион регистрирани се 134 поројни текови кои се групирани во 7 
поројни серии (Водњанска, Маркова Река, Зелениковска, Ѓ. Петров, долен тек 
на р. Лепенец, Скопска Црна Гора и долниот тек на р. Пчиња). На некои од овие 
поројни текови, особено на оние што го напаѓаат градското подрачје, извршено 
е нивно уредување, а на значително поголемиот број поројни текови претстои 
потреба од нивно уредување. Од поројните поплави од пороите на Водно34 

изложени се деловите од поширокото градско подрачје кои гравитираат кон 
нив. Поројните поплави очекувано е да добијат на фреквенција, како поради 
климатските промени и честите силни и краткотрајни поројни врнежи, така и 
поради несодветното планирање и урбанизирање на населбите, бесправните 
градби и нередовното и недоволното одржување.
Урбаните поплави во градското подрачје, исто така, се предизвикани и од 
вишокот води во атмосферската или фекалната канализациска мрежа кои како 
површински навлегуваат поради несоодветното одведување на површинските 
води, недостатокот на урбано зеленило или недоволниот капацитет на 
системот. Освен што предизвикува поплавување на градските површини, овие 
поплави често го прекинуваат и сообраќајот и проодноста низ улиците поради 
поплавувањето на потпатниците или критичните места.

Поплавите од рушење брани се со најмала веројатност на настанување, 
но сепак се дел од профилот на опасноста од поплави. Како што беше претходно 
наведено, на поширокото подрачје на градот и регионот има три брани: Матка, 
Св. Петка и Козјак. При евентуално уривање на браната Матка од поплавување 
ќе бидат загрозени најголем дел од општините од Град Скопје (Сарај, Ѓорче 
Петров, Карпош, Центар, Чаир, Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода) Петровец, 

33. https://tinyurl.com/shexbus5

34. https://tinyurl.com/35yp9dhu

https://tinyurl.com/shexbus5
https://tinyurl.com/35yp9dhu
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Илинден и помал дел од општините Арачиново и Зелениково од Скопскиот 
Регион. При рушење просечната брзина на челото на бранот низ Скопје би 
изнесувала 33.4 к/ч, што би значело дека за растојание од 3 км бранот би стигнал 
за 550 секунди, а неговата висина би била 6 м. Последиците што би настанале во 
регионот би биле: поплавување на околу 12 418 ха, од кои 1 000 ха се во долината 
на р.Треска (од браната Матка до вливот на р.Треска во р.Вардар), а околу 8 
158 ха во Скопско Поле. Останатите 3 260 ха кои би биле поплавени се наоѓаат 
во урбаниот дел на градот Скопје. Исто така би биле загрозени животите на 
околу 35 000 луѓе и околу 10 000 станови и куќи. Поплавени ќе бидат одредени 
населби и села како: Триангла, Маџари, Трубарево, Јурумлери, Скопско Поле, 
Колонија, Кадино, Мралино, Петровец, Огњанци и др. населени места. Ќе биде 
зафатена и дел од индустриската зона. Поплавени и онеспособени ќе бидат 
околу 7км од железничката пруга Скопје-Куманово и околу 20 км патишта. 
Со евентуалното рушење на браната „Козјак“35 се создава истата опасност од 
појава на катастрофален поплавен бран при нагло истекување на водата од 
акумулацијата, како и при уривање на браната Матка. Рушењето на овие брани 
е можно единствено при појава на катастрофален земјотрес или при евентуален 
терористички напад со кој би биле срушени една или сите брани и притоа да 
дојде до загрозување на населението во подрачјето низводно од браната. Со 
изградба на браната „Козјак“ всушност се намалува ризикот од поплави по 
сливот на реката Треска.

Со цел за одбрана од поплави Град Скопје уште од седумдесеттите 
години на минатиот век започна со реализација на мерки и работи, како што 
се: регулирање на речните корита низ урбаните средини, особено на реката 
Вардар низ поширокото подрачје на градот, регулирање на пороите, изградба 
на канали за одводнување низ Скопското Поле, како и пошумување на Водно 
и останати локации за спречување ерозии, свлечишта и наноси. Сепак, поради 
несоодветно и недоволно управување и одржување, голем дел од овие хидро-
технички објекти не се доволно во функција или не се воопшто во функција. 
Како друг проблем е и интензивната урбанизација и бесправната градба во 
заштитните зони на реките и каналите, како на пример, во минор и мајор 
коритото на реката Вардар во центарот на градот, така и во останати локации 
или покрај поројните канали и каналите за одведување на водата. Впрочем, 
поплавата од август 2016 год.36 е пример како поради недостаток на планирање 
и изведба на соодветни патни и хидротехнички објекти, за многу кратко време 
настанаа најголеми загуби на човечки животи (22) и штета (50 милиони УСД) 
по скопскиот земјотрес од 1963 год.

Досега поплавите предизвикале загуба на човечки животи и 
голема штета. Неколку видови елементи на ризик се ранливи, кои детално 
се анализираат и презентираат - објекти - станбени куќи, згради и сл., 
инфраструктура - патишта, улици, мостови, пропусти, канализации итн., и 

35. https://tinyurl.com/2by9b9vz

36. https://tinyurl.com/53va5ama

https://tinyurl.com/2by9b9vz
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земјоделско земјиште. Досега поплавите предизвикале значителна штета на 
клучната инфраструктура и функционирањето на субјектите. Системот за 
намалување ризици од катастрофи на локално ниво има доволен капацитет 
за превенција и рано предупредување, но слабата опременост го отежнува 
брзиот одговор на ризикот од поплави. За одговор при настанување поплави од 
поголеми размери на територијата на Град Скопје најсоодветно се оспособени 
единиците БППЗ, на ДЗС, како и човечките и материјалните ресурси на ЈКП 
Комунална Хигиена, ЈП „Улици и патишта“ ЈП „Водовод и канализација“ и 
трговските друштва што располагаат со соодветна опрема и човечки ресурси. 
Не се организирани доволно обуки, вежби или некој друг вид активности за 
јакнење на капацитетите. Затоа е потребно да се организираат специјалистички 
обуки за лицата кои ќе бидат директно ангажирани во превенцијата и 
справувањето со поплавите, а за граѓаните да се организираат основни обуки 
за самозаштита и нивно постапување при евентуално настанување поплави и 
справување со последиците. Покрај обуката, неопходно е да се организираат 
тактичко-показни вежби во кои практично ќе се увежбуваат постапките на 
субјектите на системот при настанување поплави.

4.5 Пожари

На подрачјето на Град Скопје 
карактеристични се пожарите на 
отворено (шумските пожари) и 
пожарите на објекти. Причините 
за нивната појава се различни 
од човечкиот фактор како 
најприсутен. Според анализата 
на настаните, профилот на 
опасност и изложеноста на 
елементите на ризикот, пожарите 
ќе се појават со интензитет кој 
е почест во наредниот период. Досега пожарите не предизвикале значителни 
штети кај клучната инфраструктура или ја нарушиле работата на субјектите, 
но претставуваат голема закана за шумскиот фонд во регионот. Заради 
шумските пожари, досега не се регистрирани епидемии на инфекции и болести 
кај населението, но покрај уништувањето на шумите и незаконската сеча, тоа 
е и причината за појава на болести кај растенијата: како на пр. Боров четник 
(Thaumatopoea pityocampa) и Борова пиларка (Diprion pini). Во периодот од 
2008 до 2014 година се случиле 8 081 пожари со што било предизвикана штета од 
вкупно 921,812,2000 МКД. Од вкупниот број пожари, 4 333 или 53% биле пожари 
со кои биле зафатени земјоделски површини, шуми, стрништа, диви депонии и 

Шуми под ингеренција на Град Скопје – ги 
одржува, уредува и заштитува ЈП Паркови и 
зеленило:

 • Парк шума Водно – 4 573 ха;

 • Карактеристичен пејсаж Гази Баба – 105 ха;

 • Француски гробишта – 7 ха;

 • Зајчев Рид – 5 ха.

 • На овие локации се случиле 57 пожари во периодот 
2006 – 2013 год.
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слично. Со 3 160 или 39% биле зафатени најразлични објекти, 560 пожари или 7% 
зафатиле сообраќајни средства, а со 120, односно 1% останати објекти (огревно 
дрво, сено, сточна храна и сл). 

Од вкупната површина со шуми (76 171 ха) доминираат шумите за 
стопанска намена кои се застапени на 62 993 ха и се опфатени во десет шумско-
стопански единици на падините на планините Скопска Црна Гора, Караџица, 
Жеден и Сува Гора. Со нив стопанисува ЈП „Македонски шуми“ - ПШС Караџица 
Скопје и во периодот 2003-2012 год., на тој опфат се случиле 273 пожари 
на вкупна опожарена површина од 8 264 ха. Најзагрозено на ова подрачје 
е населението од Општините во Град Скопје: Гази Баба, Чаир, Бутел, Кисела 
Вода и Карпош, како и Општините Петровец и Илинден со 15 278 индивидуални 
станбени објекти  и нафтоводот Солун-Скопје до рафинеријата ОКТА. Втора 
најзастапена категорија шуми се шумите со посебна намена т.е. шумските и 
ловните резервати (Шумски резерват „Јасен“) на површина од 16 560 ха. На овој 
простор во периодот 2002-2012 се случиле 22 пожари на вкупна површина од 2 
849 ха со квалитетна шума. Овие пожари не предизвикуваат поголема опасност 
по безбедноста на населението и материјалните добра. Трета категорија се парк-
шумите (на планината Водно и шумите во изворишната зона на изворот Рашче). 
Пожарите на овој простор можат да предизвикаат последици кај повеќе објекти 
и локалитети заштитени како природно наследство, споменици, споменични 
целини, верски објекти, археолошки локалитети, и критична инфраструктура. 
Шумските пожари можат да предизвикаат и проблеми во сообраќајот на 
одделни локални патни правци и кратки делници до соседни села, да бидат 
загрозени делови од железничката пруга, како и да предизвикаат загадување 
на воздухот и животната средина.

Шумските пожари во повеќе од 90% од случаите се појавуваат во периодот јуни-
септември, кога надворешните температури се највисоки и кога човечките 
активности во нив или покрај нив се најинтензивни. Исто така, во руралните, 
приградски делови на градското подрачје забележана е праксата на палење на 
стрништата и земјоделскиот отпад, при што покрај опасноста од настанување 
поголем пожар, се врши загадување на воздухот. Како што е прикажан на 
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сликата, Град Скопје континуирано презема превентивни активности и 
мерки37 за спречување на палењето на стрништата и земјоделскиот отпад кои 
во последните години даваат резултати и значително е намален бројот на овие 
пожари. 

За гасење пожари на отворен простор/шумските пожари најчесто се 
ангажираат ресурсите на ШС Караџица, ЈП Паркови и Зеленило, ЈП Јасен, БППЗ, 
други ЈП, ПО ДЗС Скопје, Шумска полиција, ДППД. При пожари од поголем 
обем се користат и ресурсите на ДЗС и трговските друштва кои располагаат 
со соодветна техничка опрема која може да се употреби при справувањето со 
пожарите на отворен простор. Пожарите на објекти, пак, се појавуваат во текот 
на целата година, во кој било дел од денот, во речиси сите типови објекти за 
домување и во индустрија. За гасење пожари на објекти се ангажира БППЗ 
Скопје. 

Досега пожарите не предизвикале значителни човечки загуби, 
значителна штета на клучната инфраструктура и функционирањето на 
субјектите. Системот на пристапот за намалување ризици од катастрофи на 
локално ниво има доволен капацитет за превенција и рано предупредување, 
но слабата опременост го отежнува брзиот одговор на ризикот од поплави. 
Неопходно е да се организираат специјалистички обуки за лицата кои ќе бидат 
директно ангажирани во превенцијата и справувањето со пожарите, а за граѓаните 
да се организираат основни обуки за самозаштита и нивно постапување при 
евентуално настанување пожари и справување со последиците. Покрај обуката, 
неопходно е да се организираат тактичко-показни вежби во кои практично ќе 
се вежбаат постапките на субјектите на системот и при настанување пожари на 
отворено и во урбани средини.

4.6 Ерозии и свлечишта

Најерозивни општини во регионот се Сарај (Z = 0.53), Ѓорче Петров (Z = 
0.44), Арачиново (Z = 0.42) додека Аеродром, Центар, Чаир и Шуто Оризари 
се со најниски вредности на коефициентот на ерозија. Во градот Скопје се 
регистрирани 13 свлечишта, а во другите општини 31. Дел од овие свлечишта 
се наоѓаат на природни падини, дел на вештачки падини (патишта). Оние на 
патиштата се уредени со соодветни мерки, додека другите се неуредени. Во 
Скопскиот Регион се делинеирани 5 874 ha ерозивни подрачја (ЕА) и 36 332 хa 
подрачја загрозени од ерозија (АЕИ), од нив во градот Скопје: (ЕА = 4 355 хa, 
AEE = 16 026 хa). Општините со најголема „ерозивни подрачја“ се Сарај (2 725 хa), 
Ѓорче Петров (1 109 хa), Петровец (577 хa), Студеничани (415 хa), Гази Баба (295 

37. https://starportal.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11606&mid=482&tabId=

https://starportal.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11606&mid=482&tabId=
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хa) и Сопиште (244 хa). Општини со најголема површина на ризик од ерозија 
(ЕА + АЕЕ) во градот Скопје се: Сарај (6 959 хa, вкупно 12% од територијата, Гази 
Баба - (3 441 хa), Ѓорче Петров (2 851 ха) и Бутел (2 561 хa). Општини со најголема 
површина на ерозија (EA + AEE) од Скопскиот Регион се: Чучер Сандево, 
Студеничани и Петровец. Вкупните почетни трошоци за мерките и работите 
(активностите) за заштита од ерозија и порои се проценети како што следи: Град 
Скопје – 35.95 милиони евра (од нив за пошумување 34.65 МЕ и 1.3 МЕ за други 
мерки) и Скопски Регион – 43.9 МЕ, (пошумување - 38,6 МЕ и други 5,34 МЕ).38

4.7 Загадување на воздухот, водата и почвата

Загадувањето на амбиенталниот воздух на територијата на Град Скопје 
претставува најголем акутен проблем за отпорноста на градот и здравјето 
на граѓаните. По неколкугодишни вредности над максималните износи за 
суспендираните честички со големина од 10 микрометри (ПМ10), тие имаат 
тренд на благо опаѓање. Среднодневните концентрации на сулфур диоксид, 
азотен двооксид и јаглерод моноксид, во периодот 2011-2014 биле во рамките 
на дозволените вредности. Единствено кај концентрациите на суспендирани 
честички со големина од 10 микрометри (ПМ10) во периодот 2005-2011 година има 

Мапа на општините во состав на Град Скопје

38. Град Скопје. Студија за ерозија и акционен план за Градот Скопје. 2017. стр. 15 – 16.
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надминување на едночасовната гранична вредност за заштита на здравјето на 
луѓето, и тоа во сите години и на сите мерни места на кои се вршат мерења. Според 
различни студии, најголемиот извор на загадувањето на воздухот потекнува 
од загревањето на домаќинствата, индустријата и сообраќајот. Надвoрешни 
влијанија за продолжено загадување на воздухот во градот се атмосферските 
услови (појава на инверзија во зимските месеци), урбанизацијата (локациите 
и поставеноста на објектите при што е спречено циркулирањето на воздухот) 
и интензивната градба и тоа особено во централното градско подрачје, 
недостатокот на зеленило, волуменот на сообраќај и неодржливите практики 
на транспорт, како и несоодветното одржување на јавната хигиена.

Според анализите направени во изминатиот период најголем 
национален извор на емисии од секторите вклучени во инвентарот на 
стакленички гасови преставува секторот енергетика, кој учествува со околу 
70% од вкупните емисии. Втор по големина извор на емисии е секторот 
земјоделство со околу 10-15% , додека секој од останатите сектори учествува со 
помалку од 10%. Единствен исклучок е секторот шумарство, кој во 2000 година 
учествува со 14% од вкупните емисии, поради огромниот број шумски пожари. 
Со цел дефинирање на мерките за намалување на емисиите на стаклени гасови 
потребно е да се посвети внимание на идентификација на клучните извори на 
емисии.

Присуството на штетни материи во површинските водотеци во 
Скопскиот Регион главно се должи на емисиите на непречистени отпадни 
води од индустриските капацитети во регионот. Како резултат на продирањето 
на загадувачки материи низ почвените слоеви, настанува индиректно 
загадување и на подземните води. Од вкупната количина на пречистена 
води од индустриските капацитети во регионот технолошките отпадни води 
учествуваат со 94%, а санитарните отпадни води со 4%. Во Скопскиот Регион 
постојат многу мал број капацитети кои вршат целосен третман на отпадните 
води.

Анализата на квалитетот на почвите во Скопското Поле покажа дека 
почвите во урбаното подрачје се поконтаминирани во споредба со почвите во 
руралната средина.
Квалитетот на подземните води што го хранат изворот Рашче и бунарското 
подрачје Нерези-Лепенец ги задоволува пропишаните стандарди за квалитет 
кои одговараат на I-II класа. На територијата на Град Скопје не постои 
мониторинг или посистематско истражување на загадувањето на почвата со 
агрохемиски препарати. Годишниот просек на нивна употреба е 960кг/ха и е во 
рамките на европскиот просек. Забележани се концентрации на тешки метали 
(олово, цинк, бакар, никел, кобалт, хром) како последица на согорување нафта, 
јаглен, бензин кај моторни возила и сл. 

Загадувањето на водите и почвата е континуиран процес во текот 
на целата година, а на воздухот претежно во периодот октомври-март и 
последиците од нив може да го почувствува целокупното население на Град 
Скопје. Надлежните служби кои првенствено се надлежни за превенирање, 
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спречување и надминување на ризиците од состојбата со загадувањата се стручно 
оспособени за справување со ризикот. Потребно е доопремување и обновување 
на материјално-техничките средства и опрема со која располагаат субјектите од 
СУК. Заради ангажирање на други лица од составот на останатите субјекти на 
системот за управување со кризи (доколку за тоа се укаже потреба) неопходно 
е да се организираат специјалистички обуки, а за граѓаните да се организира 
едукација заради зголемување на јавната свест за заштита на животната средина од 
загадување на воздухот, водата и почвата и за преземање превентивни и заштитни 
мерки за намалување на штетите предизвикани од опасноста. Покрај едукациите, 
неопходно е да се организираат показни вежби во кои практично ќе се вежбаат 
постапките на граѓаните и субјектите на системот.

4.8 Заразни болести

На подрачјето на Град Скопје во минатото се случиле епидемии на карантински и 
други заразни заболувања кај луѓето и животните и постои можност тие да се јават 
и во наредниот период и да предизвикаат штети кај луѓето и животните. Заразни 
заболувања кои може да се појават на подрачјето на Град Скопје се: салмонела, 
дизентерија, ентероколитис, акутен хепатит (А, Б, Ц, Д), менингитис, ангина 
стрептокока, бруцелоза, туберколоза, аскарлатина, грип (сезонски, птичји АH1N1), 
ХИВ/АИДС и други болести. До 2021 год. редовна појава била епидемијата на 
сезонски грип, при што бројот на заболени бил секогаш над 1 000. Подрачјето на Град 
Скопје од февруари 2020 година е зафатено со болеста КОВИД-19, предизвикувајќи 
здравствени, економски, образовни, социјални и други последици кај населението, 
стопанските и други субјекти и др. Во периодот до 25 мај 2021 год. вкупно заболеле 
68 412 граѓани, од кои 1 728 починале.

Табела - Преглед на случаи на КОВИД-19 на подрачјето на Град Скопје на 25.5.202139

39. https://www.arcgis.com/apps/dashboards/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5
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4.9 Екстремни временски појави

Најчести екстремни временски појави на територијата на Град Скопје се 
температурните разлики (топлотни и студени бранови), ветровите, маглата, 
мразот и градот. Зголемувањето на температурите може негативно да 
влијае врз здравјето на луѓето, особено хронично болните, водните ресурси, 
земјоделството и севкупно врз растителниот и животинскиот свет. Топлотните 
бранови придонесуваат и кон појавата на летно аерозагадување со зголемување 
на концентрациите на озон. Ова има сериозно влијание врз зголемување на 
болестите и смртноста, пред сè, од кардиоваскуларни и од белодробни болести 
во тој период. Последователно се очекува во периодот мај-септември да има 
пораст на стапката на смртност во просек од 10%, особено во урбаните средини, 
каде што температурата вообичаено е повисока за неколку степени во однос на 
руралните средини. Исто така, топлото време може да предизвика оштетување 
на одредени категории од инфраструктурата, како што се асфалтните 
коловози, железнички пруги, воздушни кабелски водови и сл. Намалувањето 
на морбидитетот и морталитетот може да се постигне со преземање повеќе 
активности, како што се: зајакнување и спроведување систем за известување 
и најава на топлотните бранови (систем за рано предупредување); правилно 
третирање на луѓето во примарната здравствена заштита; предвидување на 
последиците од појава на нови инфективни заболувања поврзани со топлотните, 
односно климатските промени; навремено информирање на населението 
за можните последици од топлотните бранови и како да се справат со нив; 
подигнување на свеста на населението за можната поврзаност на климатските 
промени и инфективните заболувања; идентификација на лицата со зголемен 
ризик за време на топлотен бран и др.
Во контекст на зголемените температури, особено во централното градско 
подрачје, градот направи анализа и ги детектира урбаните топлотни и студени 
острови кои се појавуваат поради покриеност на почвата и земјиштето со 
бетон, асфалт, згради т.е. површини кои ја впиваат, задржуваат и емитираат 
топлината, за разлика од површините под зеленило и вегетација. За таа цел е 
подготвена студија,40 која покрај идентификацијата предвидува и акциски план 
со повеќе од 70 мерки со што би се зајакнала урбаната отпорност на градот (на 
пр. зголемување зелени површини, зелени покриви и градини, пошумување на 
градските паркови, ладни покриви и тротоари, зелена инфраструктура и зелен 
урбан развој и др.

40. https://tinyurl.com/3wjszatj

https://tinyurl.com/3wjszatj
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Кога станува збор за здравството како сектор ранлив на климатските промени, 
вклучувајќи ги и екстремните временски услови, важно е да се напомене дека 
во рамките на Отпорно Скопје – Стратегијата за климатски промени утврдени 
се ранливите групи население во Скопскиот Регион на директните ефекти 
на климатските промени врз здравјето како и влијанијата од климатските 
промени и притисоците за кои постои веројатност да се случат во Скопскиот 
Регион. Тие се следниве:

 › Етничките групи - особено оние што живеат во неповолни услови за 
живеење и со низок социјално-економски стандард и ниско образование.

 › Старите лица - процентот на старата популација во Скопје и во земјата се 
зголемува, нивните услови за живот се влошуваат особено кога живеат сами 
или во старечки домови, нивната осетливост кон климатските екстреми е 
голема, нивната отпорност е намалена. 

 › Комуналните работници - повеќе од 2 500 работници во комуналната 
сфера во Скопје имаат интензивни активности на отворен простор, 
вклучувајќи ги и другите професии што вклучуваат престој на отворен 
простор, како што се: полицајците, пожарникарите, земјоделските и 
градежните работници.

 › Бездомниците – постои само еден центар за околу 70 бездомници во 
исклучително лоша состојба и неколку засолништа на Црвениот крст за 
околу 150 лица. Повеќето спијат на отворен простор апсолутно незаштитени, 
а особено не од климатските промени.

 › Други лица - долголежечки болни и затвореници.42

Мапа на детектирани топли и студени области во Градот Скопје41

41. https://tinyurl.com/277ybaf8

42. Град Скопје. Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени. 2017. стр. 47.

https://tinyurl.com/277ybaf8
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Од друга страна, во истата студија се регистрирани и директните ефекти на 
климатските промени врз здравјето, како што се смртноста од температурни 
екстреми (високи температури, зголемување на концентрацијата на озон, 
екстремно ниски температури), труења со храна (се зголемуваат за 2,8% при 
пораст на секој Целзиусов степен над границата од 17,9°C), меланом на кожа 
(постои благ пораст на регистрирана стапка на смртност од меланом на кожа).43

4.10 Техничко-технолошки хазарди

Поголемиот број инсталации што стопанисуваат со хемиски опасни материи и ги 
користат во процесот на производство или ги складираат се лоцирани токму во 
урбаното подрачје на Скопје. Тука спаѓаат: АД „ОХИС“, АД „Алкалоид“, АД „Окта“, 
АД „Макпетрол“, „БАЛКАН ЕНЕРЏИ“, АД „Технички гасови„, Цементара „Усје“ и др. 
Тие при појава на техничко-технолошки несреќи/хаварии преставуваат опасност за 
граѓаните и материјалните добра и можат да предизвикаат сериозни последици врз 
здравјето на населението и животната средина. Во изминатиот период на територија 
на Град Скопје евидентирани се неколку настани на хаварии со присуство на 
опасни супстанции во различни инсталации: во компанијата „Жито Лукс“ – погон 
Силоси, запалување хемиски средства против глувци (средства за дератизација) 
кои биле несоодветно складирани; во компанијата „Арцелор Миттал“, испуштање 
хемикалии во реката Вардар кои довеле до црвено обојување на водите; во кругот 
на фабриката „Железара“ при топење на отворено се појавил пожар; приватна 
компанија во Трубарево, опожарување на магацински простор во кој бил складиран 
PVC-материјал; како и пожар во фирма за пиротехника во Општина Сопиште.44 Со 
цел за превенција и справување со опасностите, Град Скопје во 2019 год. донесе 
Надворешен план за итни состојби од технолошки катастрофи. Посебен проблем е 
локацијата на поранешната фабрика ОХИС каде што сè уште се чуваат поголеми 
количества високо токсични, лесно запаливи и експлозивни супстанци. Така, на 
пример, на големата депонија има 13 000 тони линдан, несоодветно складиран и 
покриен со 20 000 тони земја, која заради децениската изложеност на токсичната 
хемикалија е контаминирана и исто така претставува опасен отпад. Оваа година 
започна чистењето на малата депонија која има 650 тони линдан.

На опасности од природни непогоди и технички несреќи загрозени се 
самите производствени капацитети, но и инфраструктурата и објектите кои се 
наоѓаат во непосредна блзина на нив, животот и здравјето на населението. Во 
зависност, пак, од временските прилики (брзина и правец на ветерот, надворешните 
температури и сл.) во значителна мерка може да се загрози здравјето и животот 
на населението на целата територија на Град Скопје и пошироко во регионот. При 
појава на таков вид инциденти не се очекува појава на заразни болести. 

43. Град Скопје. Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени. 2017. стр. 47. 

44. Град Скопје. Локален еколошки акционен план за периодот 2020 – 2026. 2019. Стр. 227 – 228.
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4.11 Јонизирачко и нејонизирачко зрачење

Јонизирачкото зрачење доаѓа од зрачењето на радонот (гас од природно 
потекло) како главен контрибутор на дозата на изложеност на населението на 
радиоактивното зрачење од природата, додека Нејонизирачкото зрачење пак е 
оној дел од електромагнетниот спектар што нема доволно енергија да предизвика 
придвижување на електроните во орбитата на атомот т.е. создавање јони.45 
Институтот за јавно здравје е надлежен за негов мониторинг, а надлежноста на 
Град Скопје е да предлага мерки за заштита. Во неколку наврати се направени 
мерења, но не се забележани вредности над максимално дозволената. Сепак, 
Град Скопје континуирано ја следи состојбата во соработка со институтот и 
другите надлежни институции.

4.12 Проекции за идни можни климатски промени

Врз основа на резултатите од моделирањето направено во рамките на Третиот 
национален план за климатски промени од 2014 год.46 може да се заклучи 
следното:

 › Постои веројатност за постојано зголемување на температурата помеѓу 
2025 и 2100 година;

 › Во споредба со периодот помеѓу 1961 и 1990 година, предвидените промени за 
периодот помеѓу 2025 и 2100 година ќе бидат најинтензивни во најтоплиот 
период од годината и можно е просечните месечни температури при преодот 
помеѓу зима и пролет да се израмнат во овој период;

 › Температурите во 2025 год. може да се зголемат за 1.2 С, 2050 год. до 2.0 С, 
2075 год. до 3.1 С, а до 2100 год. до 3.9 С.

 › За периодот помеѓу 2025 и 2100 година се предвидува пад на врнежите во 
сите годишни времиња и на годишно ниво, а најголемо намалување ќе има 
во текот на летото;

 › Така, на пример, се очекува врнежите да се намалат до 2025 год. за 4%, до 
2050 год. за 10%, до 2017 год. за 15%, а до 2100 год. за 19%.

 › Интензитетот на промените е најголем во најтоплиот дел од годината 
(во јули и август, можеби и воопшто нема да има врнежи) и во студениот 
период од годината се предвидува намалување на врнежите од дури 40% од 
просечните месечни количества.

45. Град Скопје. Локален еколошки акционен план за периодот 2020 – 2026. 2019. стр. 220 – 221.

46. https://tinyurl.com/x5zw67ht

https://tinyurl.com/x5zw67ht
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4.13 Матрица на хронични стресови и акутни шокови за 
подрачјето на Град Скопје

Оваа матрица е насочена кон разбирање на идните трендови на отпорноста на 
Град Скопје, преку поддршка на профилирањето на опасностите и ризиците, 
разбирањето на изложеноста и ранливоста и на основните фактори на ризикот. 
Хроничните стресови и акутните шокови47 наведени во табелата подолу влијаат 
врз реализацијата на основните функции на градот, сериозно погодувајќи 
ја урбаната еластичност на градот, како и врз отпорноста на заедницата и 
граѓаните. Затоа е неопходно да се идентификуваат и последователно преку 
предвидените мерки и активности да се реагира за нивно намалување.

ХРОНИЧНИ СТРЕСОВИ АКУТНИ ШОКОВИ

 • Промена на демографијата

 • Слабо извршување на легислативата

 • Несоодветна институционална рамка за намалување 
ризици од катастрофи

 • Стара и дотраена инфраструктура

 • Поранешни индустриски капацитети што претставуваат 
еколошки жешки точки

 • Квалитет на обезбедување услуги

 • Недоволна вклученост на НРК во стратешките, 
програмски и плански документи

 • Недостаток на интегрирано планирање

 • Зголемување на стапката на урбанизација

 • Непланска урбанизација и изградба

 • Стапка на невработеност

 • Зголемена социјална нееднаквост

 • Стапка на миграција

 • Лоши градежни практики

 • Недоволни практики во областа на животната средина

 • Не се вклучени решенија засновани врз природата1 за 
намалување на ризикот од катастрофи

 • Климатски промени

 • Загадување на воздухот, почвата и водата

 • Асоцијални и криминогени појави

 • Корупцијаи и коруптивни практики

 • Појава на мигранти/бегалци

 • Меѓуетнички тензии

 • Ограничена достапност на финансиски средства

 • Зголемена стапка на семејно насилство

 • Зголемена стапка на врсничко насилство

 • Земјотрес

 • Поплави

 • Пожари

 • Екстремни временски појави

 • Ерозија

 • Свлечишта 

 • Топлотни бранови

 • Студени бранови

 • Суша

 • Епидемии на заразни болести

 • Пандемија на КОВИД-19

 • Дефекти на комуникациската и енергетската 
инфраструктура

 • Несреќи во сообраќајот

 • Техничко-технолошки несреќи

 • Насилство

 • Екстремистички акти

 • Лажни вести

 • Сајбер напади на дигиталните комуникации

47. Под хронични стресови се подразбираат оние што се повторуваат и ја слабеат урбаната текстура на општините и градовите на 
континуирана основа, а под акутни шокови се подразбираат настани што настануваат одеднаш и го нарушуваат функционирањето 
на општините и градовите.
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СВОТ - Анализа

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

В
Н

АТ
РЕ

Ш
Н

И
  Ф

А
КТ

О
РИ

 • Поволна географска положба 

 • Добра координација на локално и на регионално ниво

 • Меѓуопштинска соработка за намалување ризици од 
катастрофи

 • Донесување стратешка документација

 • Искусен и посветен персонал

 • Искусни и обучени ресурси

 • Постоење добри практики и научени лекции

 • Позитивно досие за реализирани одговори за катастрофи 
и кризи

 • Регионална, национална и меѓународна соработка во 
оваа област

 • Подготвени основните проценки, програмски и плански 
документи

 • Здобиено искуство за време на одговорот на пандемијата 
на КОВИД-19

 • Постоење иновативни пракси

 • Подготвеност за кофинансирање мерки и активности за 
намалување на ризиците од катастрофи

 • Недоволна вклученост за намалувањето на ризиците 
од катастрофи во локалните стратешки и плански 
документи

 • Недоволно буџетско финансирање на реализацијата 
на мерки и активности за превенција, ублажување, 
подготвеност, одговор и опоравок од катастрофи

 • Недоволно финансирање во одржливоста на 
критичната инфраструктура

 • Недоволна вклученост на родовите аспекти во 
намалувањето на ризиците од катастрофи на локално 
ниво

 • Недоволно одржување на постоечката инфраструктура 
за превенција и ублажување на катастрофи

 • Недоволно јакнење на свеста за намалувањето на 
ризикот од катастрофи

 • Недоволна едукација и обука на населението за заштита 
и самозаштита при катастрофи

 • Недостаток на човечки и материјално-технички ресурси

 • Недоволно инвестирање во превентивни мерки и 
активности

 • Специфична поставеност на Град Скопје vs ЕЛС во 
состав на градот 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ

Н
А

Д
В

О
РЕ

Ш
Н
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  Ф

А
КТ

О
РИ

 • Посветеноста на Владата за реформи во секторот 
и поддршка на намалувањето на ризиците од 
катастрофи

 • Град Скопје е потребно да биде субјект кој прв ќе 
обезбеди превенција и прв ќе одговори на кризите 
и катастрофите

 • Донесување на новата Програма за одржлив 
локален развој и децентрализација 2021 – 2026 
година

 • Намалувањето ризици од катастрофи преку 
стратешкото планирање се искачува повисоко на 
агендата на градот во наредниот период

 • Донесување на новиот Генерален урбанистички 
план 2023 - 2033

 • Реализирање активности за сензибилизација на 
клучните заинтересирани страни на локално ниво 
за НРК

 • Имплементирање решенија засновани врз 
природата за НРК

 • Реализирање мерки и активности преку 
регионалните или прекуграничните програми

 • Воспоставување партнерство и соработка со 
приватниот сектор за креирање локални политики 
и реализирање активности за намалување ризици 
од катастрофи

 • Невладиниот сектор и граѓанските организации 
се едни од клучните субјекти за отпорност на 
заедницата на катастрофи

 • Посветеноста на Владата за реформи во секторот и 
поддршка на намалувањето на ризиците од катастрофи

 • Град Скопје е потребно да биде субјект кој прв ќе 
обезбеди превенција и прв ќе одговори на кризите и 
катастрофите

 • Донесување на новата Програма за одржлив локален 
развој и децентрализација 2021 – 2026 година

 • Намалувањето ризици од катастрофи преку 
стратешкото планирање се искачува повисоко на 
агендата на градот во наредниот период

 • Донесување на новиот Генерален урбанистички план 
2023 - 2033

 • Реализирање активности за сензибилизација на 
клучните заинтересирани страни на локално ниво за 
НРК

 • Имплементирање решенија засновани врз природата 
за НРК

 • Реализирање мерки и активности преку регионалните 
или прекуграничните програми

 • Воспоставување партнерство и соработка со 
приватниот сектор за креирање локални политики и 
реализирање активности за намалување ризици од 
катастрофи

 • Невладиниот сектор и граѓанските организации се едни 
од клучните субјекти за отпорност на заедницата на 
катастрофи
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Анализа на засегнати страни

Целта на анализата на засегнатите страни е да се обезбеди увид во важноста 
и влијанието, во интересите и потенцијалните улоги на различните групи 
засегнати страни во областа на намалувањето ризици од катастрофи. 
Последователно, анализата на засегнатите страни се стреми да ги идентификува 
односите помеѓу заинтересираните страни и како да се инволвираат во процесот 
на намалување на ризиците од катастрофи, бидејќи тој е мултисекторски, 
продирајќи во надлежностите на повеќе сектори и организации. Впрочем, и 
прегледот на надлежностите на Град Скопје во областите на управување со 
кризи, заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и здравствената 
заштита ја илустрира комплексноста на постојната рамка и потребата за 
навремена, ефикасна и ефективна координација. Следствено на тоа, со цел 
да се елаборира интересот и влијанието на заинтересираните страни, тие се 
групирани во внатрешни, надворешни и други интересни групи.

 › Внатрешни засегнати страни – ЕЛС Град Скопје, општини на подрачјето 
на Град Скопје, ЈП, подрачни единици на министерства, управни органи и 
организации, државни органи или со еден збор сите органи кои во текот на 
реализацијата на надлежноста и работните активности соработуваат или 
зависат од работата на ЕЛС.

 › Надворешни засегнати страни – граѓани, одредени целни групи, 
невладини организации, општинска организација на Црвен крст, образовни 
институции, експерти, приватен сектор, медиуми и други институции што 
директно или индиректно се засегнати или трпат одредено влијание од 
работата на ЕЛС, односно од неговите програми и активности во областа на 
намалувањето ризици од катастрофи.

Последователно, врз основа на оваа рамка се утврдуваат начините на 
вклучување на засегнатите страни во практичната имплементација на 
стратешкиот план со нивни соодветни обврски, одговорности и придонес за 
реализација на идентификуваните мерки и активности, како и каналите за 
комуникација помеѓу нив, а со цел за успешно намалување на ризиците од 
катастрофи.
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Визија, мисија и цел на стратешкиот план за намалување 
ризици од катастрофи на Општина Скопје

ВИЗИЈА Град Скопје е паметен и зелен град, со развиена инфраструктура и одржлива 
мобилност, прилагоден на климатските промени и кој им обезбедува одржлив 
развој и благосостојба на своите граѓани успешно управувајќи со предизвиците 
на отпорноста кон катастрофи.

МИСИЈА Развој на стратешки плански документ за подрачјето на Град Скопје кој го 
унапредува намалувањето на ризиците од катастрофи обезбедувајќи отпорен и 
одржлив развој.

ГЛАВНА ЦЕЛ До 2025 година, Град Скопје е отпорен на хроничните стресови и акутните 
шокови со соодветни, локално управувани и одржливи капацитети за превенција 
и ублажување на ризиците, подготвеност и одговор на катастрофите и отпорен 
опоравок на заедницата.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ Стратешки приоритет 1: Информираност за опасностите и ризиците – реализација 
на отпорни локални политики, мерки и активности за отпорност кон катастрофи 

Стратешки приоритет 2: Инвестиции за отпорност на Град Скопје

Стратешки приоритет 3: Подготвено Скопје – Засилена  подготвеност за 
навремен, ефикасен и ефективен одговор на катастрофи и отпорен опоравок на 
Град Скопје

ЦЕЛ Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје има 
за цел да придонесе за зајакнување на отпорноста кон катастрофи преку 
подобрување на локалното управување со намалувањето ризици од катастрофи 
со реализација на дефинирани мерки и активности, со целосна вклученост и 
поддршка од надлежните субјекти и заедницата.

ОБЕМ Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи се фокусира на 
природните катастрофи кои го загрозуваат Град Скопје и содржи пакет 
приоритетни мерки и активности за подобрена превенција, подготвеност, одговор 
и опоравок, вклучувајќи ги и граѓаните во рамките на градските надлежности и 
обврски. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Основите на Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи се 
наоѓаат во постоечката законодавна и институционална рамка за управување 
со намалување ризици од катастрофи, локалната самоуправа, приоритетите 
на националните, регионалните и локалните стратешки, програмски и плански 
документи, како и на глобалните механизми за намалување ризици од катастрофи 
и одржлив развој, а на кои Република Северна Македонија е потписничка.
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ВОДЕЧКИ НАЧЕЛА  • Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи се реализира во сите 
фази на циклусот за намалувањето ризици од катастрофи;

 • Целите на стратешкиот план се поврзани со глобалните, националните, 
регионалните и локалните стратешки документи и планови;

 • Град Скопје и субјектите на пристапот за намалување ризици од катастрофи 
се примарните движечки сили за зајакнување на отпорноста на заедницата, но 
планот повикува за вклученост на целото општество т.е. на приватниот сектор, 
академијата, НВО, граѓаните.

 • Процесот за идентификација, реализација и следење на активностите е 
инклузивен;

 • Пристапот кон реализацијата на стратешките цели и мултихазард, мултириск и 
мултисекторски;

 • Стратешкиот план за намалување на ризиците од катастрофи на Град Скопје е 
ориентиран кон остварување на предвидените резултати со цел за зајакнување 
на отпорноста на заедницата;

 • Мерките и активностите кои се реализираат имаат за цел да ги спречат или да 
ги ублажат постоечките, како и настанувањето нови ризици. 
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8.1. Краток осврт

Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје е сеопфатен 
и инклузивен план за зајакнување на отпорноста кон кризи и катастрофи преку 
исполнување на неговата главна цел: До 2025 година, Град Скопје е отпорен на 
хроничните стресови и акутните шокови со соодветни, локално управувани и 
одржливи капацитети за превенција и ублажување на ризиците, подготвеност 
и одговор на катастрофите и отпорен опоравок на заедницата. Последователно, 
структурата на стратешкиот план се заснова на три стратешки приоритети и осум 
цели кои ги опфаќаат различните аспекти за намалувањето ризици од катастрофи 
кои се присутни на подрачјето на општината. Секоја цел има одреден број мерки и 
активности кои се предвидени за реализација до 2025 година. Стратешкиот план има 
две фази на реализација:

 › Краткорочна фаза (2021/2022) која вклучува активности кои се 
реализираат за време на првата година од реализацијата на планот и 
имаат цел да воспостават основи за градење на отпорноста на градот. Тие 
се однесуваат на одговор на постојните ризици, јакнење на локалните 
капацитети за НРК, реализација на активности за превенција и ублажување, 
како и подобра подготвеност на ресурсите и граѓаните.

 › Среднорочна фаза (2022/2025) која вклучува активности кои ќе се 
реализираат во останатиот период од важењето на планот и имаат за цел 
да придонесат за надградување на рамката за отпорност на локалната 
заедница. Тие се однесуваат на понатамошна институционализација на 
мерките и активностите за зајакнување на отпорноста, како и поблиско 
вклучување на НРК во општинскиот развој и планирање.

Стратешките приоритети се идентификувани области чии зададени цели ќе се 
постигнат преку реализирање на предвидените мерки и активности и сеопфатно ќе 
придонесат за зајакнување на отпорноста на Град Скопје. Стратешките приоритети 
се реални, остварливи и придонесуваат за остварување на главната визија на овој 
план: Град Скопје е паметен и зелен град, со развиена инфраструктура и одржлива 
мобилност, прилагоден на климатските промени и кој им обезбедува одржлив развој и 
благосостојба на своите граѓани успешно управувајќи со предизвиците на отпорноста 
кон катастрофи. Тие се идентификувани низ консултативен и инклузивен процес 
заедно со претставници на заинтересираните страни. Впрочем и нивната реализација 
ќе биде и понатаму инклузивна во партнерство со субјектите на локално ниво, но и 
според потребите и способностите на сите граѓани, водејќи сметка ниту еден граѓанин 
да не биде оставен. Приоритетите се засноваат на мерки и активности кои се реални 
и прагматични и можат да се реализираат врз основа на расположливите средства 
и ресурси на општината и во партнерство со други општини, субјекти, државните 
институции, прекуграничната и меѓународната соработка. Секој приоритет има 
еднаква важност за општината и нивниот редослед не значи дека со тоа е направена и 
нивна приоритизација. Со оглед на фактот дека ова е прв план од овој тип, за пристапот 
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за намалување ризици од катастрофи, задоволителна е и реализацијата на половина 
од предвидените мерки.
Секој приоритет има еднаква важност за општината и нивниот редослед не 
значи дека со тоа е направена и нивна приоритизација. Покрај тоа, во рамките на 
мерките и индивидуалните активности, се утврдуваат и носителите и генералните 
партнерски институции. За секоја активност, даден е индикатор на успешност/
очекуван резултат, временска рамка за спроведување, како и проценка на трошоците 
за нејзино спроведување и потенцијалниот извор на финансирање. Проценката на 
финансирање е определена на три нивоа – мал буџет: •• / среден буџет: •• •• / 
висок буџет: •• •• ••.

Дефинирањето на потребните финансиски средства ќе се определува на 
годишно ниво, преку буџетот на Град Скопје (ГС), буџет на општините на подрачјето 
на градот (ЕЛС); буџетите на РСМ и другите субјекти, како и донаторското учество 
и другите извори.

Покрај тоа, во рамките на мерките и индивидуалните активности се 
утврдуваат и носителите и генералните партнерски институции. За секоја 
активност, даден е индикатор на успешност/очекуван резултат, временска 
рамка за спроведување, како и проценка на трошоците за нејзино спроведување 
и потенцијалниот извор на финансирање. Списокот на приоритети и цели, 
вклучително и акцискиот план, се претставени подолу.

Стратешки приоритети СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

Стратешки приоритет 1: 
Информираност за опасностите 
и ризиците – реализација на 
отпорни локални политики, 
мерки и активности за отпорност 
на катастрофи

Подобрено знаење за намалувањето на ризиците од катастрофи

Интегрирана мултихазард, мултиризик и мултисекторска проценка за подрачјето на 
општината

Вклучување за намалувањето ризици од катастрофи во стратешкото и развојното 
планирање на локално ниво

Стратешки приоритет 2: 
Инвестиции за отпорност на 
Град Скопје

Реализација на структурни и неструктурни работи за превенција и ублажување на 
катастрофи

Граѓаните на Град Скопје се навремено информирани за ризиците и опасностите и 
се вклучени во локалната рамка за отпорност

Стратешки приоритет 3: 
Подготвено Скопје – Засилена 
подготвеност за навремен, 
ефикасен и ефективен одговор 
за катастрофи и отпорен 
опоравок на Скопје

Град Скопје и неговите граѓани се подготвени за одговор 

Навремен, ефикасен и ефективен одговор за катастрофи

Осигурување отпорен опоравок на Град Скопје и неговите граѓани

Табела – Преглед на стратешки приоритети и цели за Стратешкиот план за намалување ризици од 
катастрофи на Општина Скопје
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8.2 Матрица на акцискиот план на стратешкиот план 
за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје 
за периодот 2021 – 2025 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Информираност  за опасностите и ризиците – реализација на локални 
политики, мерки и активности за отпорност на катастрофи

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1.1: Подобрено знаење на локалните субјекти за намалување ризици од катастрофи

МЕРКА 1.1.1: Континуирана едукација на општинската администрација и субјектите на локално ниво за подобрено 
знаење за проценка на ризици и опасности

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

1 Редовно 
спроведување 
обуки за 
општинската 
администрација и 
локалните субјекти 
за намалување 
ризици од 
катастрофи

 • Обука за проценка на 
ризици и опасности, 
вклучувајќи ги 
и климатските и 
здравствените ризици;

 • Онлајн обуки за 
управување со кризи 
на веб-платформата за 
учење https://opstinski.mk

 • Обука за заштита и 
спасување на граѓаните и 
материјалните добра;

 • Обука на општинската 
администрација за 
користење на системот за 
електронска проценка.

Град Скопје во 
соработка со РЦУК 
Скопје, ПО ДЗС 
Скопје, субјекти на 
локално ниво

2021 – 2025

континуирано
• • Буџет на ЕЛС Приоритет 

1

Приоритет 
2

ЦОР 11

ЦОР 13

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1.2: Интегрирана мултихазард, мултиризик и мултисекторска проценка за подрачјето на Град Скопје

МЕРКА 1.1.2: Редовно донесување и ажурирање на проценките на загрозеност и основните плански документи за намалување 
ризици од катастрофи на подрачјето на Град Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

2 Редовно 
ажурирање на 
проценки на 
загрозеност 
од ризици и 
опасности

 • Ажурирана е Проценка на 
загрозеност на подрачјето 
на Град Скопје еднаш 
годишно или по секој 
катастрофален настан;

 • Ажурирана е Проценка 
на загрозеност на Град 
Скопје од природни 
опасности и други 
несреќи.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
РЦУК Скопје, ЦУК

2021 – 2025

годишно
•• Буџет на ГС, 

буџет на ЕЛС, 
буџет на ЦУК, 
буџет на ДЗС

Приоритет 
1

Приоритет 
2

ЦОР 11

ЦОР 13

https://opstinski.mk/
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3 Донесување 
и ажурирање 
основни плански 
документи за 
намалување 
ризици од 
катастрофи на 
подрачјето на Град 
Скопје

 • Ажуриран е План за 
заштита и спасување на 
Град Скопје од природни 
непогоди и други несреќи;

 •  Донесен е Оперативен 
план за заштита и одбрана 
од поплави за Град Скопје;

 •  Донесен е План за 
заштита од пожари на 
подрачјето на Град Скопје;

 • Донесен е Оперативен 
план за заштита од 
снежни наноси;

 •  Донесена е годишна 
Програма за активности 
на Град Скопје во областа 
на противпожарната 
заштита;

 •  Ажуриран е Оперативен 
план за справување со 
појава на заразна болест 
КОВИД-19 кај луѓето;

 • Донесена Програма за 
спроведување на општи 
мерки на заштита на 
населението од заразни 
болести на подрачјето на 
Град Скопје на годишно 
ниво.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
РЦУК Скопје, ЦУК, 
ПО ДЗС Скопје, ДЗС, 
ЈП, БППЗ, ДППД, 
МЖСПП, МЗШВ, МЗ, 
ЦЈЗ, консултанти

2021 – 2024

годишно
•• Буџет на ЕЛС, 

буџет на ЦУК, 
буџет на ДЗС,  
буџет на 
МЖСПП, 
донатори

Приоритет 
1

Приоритет 
2

ЦОР 3

ЦОР 11

ЦОР 13

4 Изработка на мапи 
на опасности 
и ризици на 
Град Скопје и 
публикување на 
skopje.gov.mk   

Изработени се мапи на 
опасности и ризици за 
подрачјето на Град Скопје и 
се достапни јавно 

Град Скопје во 
соработка со РЦУК 
Скопје, ЦУК, ПО 
ДЗС Скопје, ДЗС, 
приватен сектор

2022 - 2023 •• Буџет на ГС, 
донатори

Приоритет 
1

ЦОР 11

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1.3: Вклучување на намалувањето ризици од катастрофи во стратешкото и развојното планирање 
на  
локално ниво

МЕРКА 1.1.3: Вклучување на намалувањето ризици и катастрофи во клучните сектори на локално ниво

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

5 Вклучување во 
намалувањето 
ризици од 
катастрофи на 
локално ниво

 • Подготвени се вертикални 
и хоризонтални обрасци 
за стратешко планирање;

 • Реализирана е обука на 
градската администрација 
за вклучување на НРК во 
стратешките и развојните 
програми, планови и 
клучни сектори;

 • Донесени се приоритетни 
стратешки програмски 
и развојни документи 
од клучните сектори со 
вклучено намалување 
ризици од катастрофи.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС Скопје, ЈП, 
ЦЈЗ Скопје, МТВ, 
МЖСПП, МЗШВ, 
ИДСЦС, донатори

2021

2022

2023

•• Буџет на ГС,

Буџет на 
донатори

Приоритет 
1

Приоритет 
2

ЦОР 11

ЦОР 13

skopje.gov.mk
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6 Вклучување во 
намалувањето 
ризици од 
катастрофи во ГУП 
2023 - 2033

 • Реализирана е обука за 
градската администрација 
и експерти на АПП 
за вклучување во 
намалувањето на 
ризиците од катастрофи 
во просторното и 
урбанистичкото 
планирање;

 • Интегрирање на 
процените, плановите и 
релевантните студии на 
опасности во новиот ГУП 
на Град Скопје.

 • Следење на 
спроведувањето на 
ГУП Скопје 2022-
2032 преку утврдени 
индикатори: урбани 
поплави (изградена/
обновена атмосферска 
канализациона мрежа), 
зелена површина 
(подигната/обновена), 
критична инфраструктура 
(состојба, изградена/
обновена, надзор), 
коридори за евакуација 
(состојба, должина и 
профил на сообраќајна 
мрежа, пристапност и сл.)

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
АПП, РЦУК Скопје, 
ПО ДЗС Скопје, ЈП, 
МТВ, донатори

2021

2022

2023

2024

2025

•• Буџет на ГС,

Буџет на 
донатори

Приоритет 
1

Приоритет 
2

ЦОР 11

ЦОР 13

7 Ажурирање на 
Отпорно Скопје 
– Стратегија 
за климатски 
промени

 • Ажурирање на Отпорно 
Скопје – Стратегија за 
климатски промени за 
наредниот период

Град Скопје во 
соработка со УНДП, 
ЦУК, ДЗС; МЖСПП

2022 •• Буџет на ГС, 
УНДП

Приоритет 
1

Приоритет 
2

ЦОР 11

ЦОР 13

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОТПОРНОСТ НА ОПШТИНА СКОПЈЕ

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2.1: Реализација на структурни и неструктурни работи за превенција и ублажување катастрофи

МЕРКА 2.1.1: Реализација на структурни работи за превенција и ублажување на катастрофи

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

8 Реализирање 
структурни мерки 
за противпожарна 
заштита

 • Изградени се просеки за 
заштита од ширењето на 
шумските пожари;

 • Изградени се зафати на 
водотеците во шумските 
предели за обезбедување 
вода за гасење.

ЕЛС Град Скопје во 
соработка со НШ 
ШС Караџица, ЈП, 
ПО ДЗС, БППЗ 

2022, 2023, 
2024, 2025

• •• • Буџет на ГС, 
буџет на НШ 
ШС Караџица, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

ЦОР 13

ЦОР 15

9 Изградба на 
хидрантска мрежа 
за брза и ефикасна 
интервенција при 
пожари во урбана 
средина

 • Изведена е хидрантска 
мрежа за брза и ефикасна 
интервенција при пожари 
на селектирани градски 
објекти и јавни површини

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
БППЗ, ЈП, ПО ДЗС, 
субјекти на локално 
ниво

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• • • • 
••

Буџет на 
ГС, буџет на 
ЕЛС, буџет на 
субјекти на 
локално ниво, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11
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10 Реализирање 
структурни мерки 
за заштита од 
поплави

 • Проширени се речните 
корита и бреговите се 
исчистени на критичните 
места;

 • Изградени се заштитни 
насипи на критичните 
точки;

 • Уредени се речните 
корита на жешките точки.

 • Изградена е атмосферска 
канализација и редовно е 
одржувана.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, ПО ДЗС Скопје, 
МЗШВ, МЖСПП, 
плански регион

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• • • • 
••

Буџет на ГС, 
буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

11 Чистење и 
уредување на 
поројните канали

 • Поројните водотеци и 
канали на критичните 
места се исчистени и 
уредени.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, ПО ДЗС Скопје, 
МЗШВ, МЖСПП, 
плански регион,

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

12 Чистење и 
уредување на 
отворените канали 
за наводнување и 
одводнување

 • Отворените канали 
за наводнување и 
одводнување на 
критичните места се 
исчистени и уредени.

 • Реконструкција на ободен 
канал во Скопско Поле.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, ПО ДЗС Скопје, 
АД Водостопанство, 
МЗШВ, МЖСПП, 
плански регион

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
буџет на АД 
Водостопанство, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

13 Реализација 
на градежни 
активности за 
стабилизација 
на теренот 
и санирање 
свлечишта и 
ерозии

 • Реализирани се 
градежни активности за 
стабилизација на теренот 
и санирање свлечишта и 
ерозии на приоритетни 
локации.

ЕЛС Скопје во 
соработка со ЈКП, 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС, МТВ, МЖСПП, 
приватен сектор 
- изведувачи, 
донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

14 Зајакнување 
(ретрофит) 
за заштита од 
земјотрес на 
приоритетни 
објекти во градска 
сопственост 
(градски 
институции, 
училишни згради 
и сл.)

 • Заштитени се од 
земјотрес најмалку 
4 идентификувани 
приоритетни објекти во 
градска сопственост 

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС Скопје, МОН, 
МТСП, ИЗИИС, 
субјекти на локално 
ниво, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

15 Зајакнување 
(ретрофит) 
за заштита од 
силни ветрови 
на приоритетни 
објекти во градска 
сопственост 
(градски објекти, 
училишни згради 
и сл.)

 • Заштитени се од силни 
ветрови најмалку 
6 идентификувани 
приоритетни објекти во 
градска сопственост. 

Град Скопје во 
соработка со РЦУК 
Скопје, ПО ДЗС 
Скопје, МОН, МТСП, 
субјекти на локално 
ниво, плански 
регион, донатори

2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 4

ЦОР 9

ЦОР 11

16 Зголемување и 
подобрување 
на јавното 
зеленило за 
зголемена урбана 
отпорност (на пр. 
урбана топлина, 
топли бранови, 
загадување на 
воздухот, силни 
ветрови итн.)

 • Зголемени се површините 
на јавно зеленило 
кои придонесуваат 
за зголемена урбана 
отпорност;

 • Реализирани се зелен 
коридори и зелена 
инфраструктура.

Град Скопје во 
соработка со 
ЕЛС; ЈП, МЖСПП, 
приватен сектор, 
субјекти на локално 
ниво, плански 
регион, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, 

Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
приватен 
сектор, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

ЦОР 13
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17 Изградба на 
зелени покриви 
и зелени фасади 
на јавни градски 
згради за 
подобрена урбана 
отпорност (на пр. 
урбани топлински 
острови, 
топлински 
бранови, 
собирање 
атмосферска вода 
и сл.)

 • Изведени се 3 зелени 
покриви и зелени фасади 
на јавни градски згради 
за подобрена урбана 
отпорност до 2025 година 

Град Скопје во 
соработка со 
ЕЛС, ЈП, МЖСПП, 
приватен сектор, 
субјекти на локално 
ниво, плански 
регион, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
приватен 
сектор, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

ЦОР 13

18 Инсталирање 
и редовно 
одржување 
панична 
инсталација 
(светилки, 
сирени и сл.) и 
инфраструктура 
за итни состојби 
(евакуациони 
знаци, табли, 
патокази и сл.)

 • Инсталирана и 
редовно одржувана е 
панична инсталација и 
инфраструктура за итни 
состојби во сите објекти 
во сопственост на Град 
Скопје 

Град Скопје во 
соработка со 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС Скопје, ЦК, 
БППЗ, МОН, МТСП, 
донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
приватен 
сектор, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 4

ЦОР 11

19 Обезбедување 
и инсталација 
на панична 
инсталација и 
детектори за чад и 
јаглерод моноксид 
за домовите 
на лицата од 
ранливите 
категории граѓани

 • Најмалку 300 
домаќинства на лица 
од ранливите категории 
граѓани имаат панична 
инсталација и вградени 
детектори за чад и 
јаглерод моноксид

Град Скопје во 
соработка со РЦУК 
Скопје, ПО ДЗС 
Скопје, БППЗ, ЦК, 
МТСП, плански 
регион, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

МЕРКА 2.1.2: Реализација на неструктурни работи за превенција и ублажување катастрофи

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

20 Реализирање 
неструктурни 
работи за заштита 
од пожари

 • Поставени се 30 
информативни табли 
за забрана за палење 
стрништа на жешките 
точки;

 • Поставени се 40 
информативни табли 
за опасност од шумски 
пожари/пожари на 
отворено/забрана за 
палење оган на жешките 
точки;

 • Редовно отстранување 
на тревата и вегетацијата 
покрај локалните 
сообраќајници; 

 • Изработени се 
потребните проекти за 
противпожарна заштита и 
хидрантска мрежа

 • Изработени се проекти 
и елаборати за ППЗ и 
панична инсталација на 
објектите.

Град Скопје во 
соработка со ЈП, 
РЦУК, ПО ДЗС, БППЗ, 
НШ ШС Караџица, 
академија, ЦК

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ЕЛС, 
буџет на ЈП, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

ЦОР 13

ЦОР 15
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21 Реализирање 
неструктурни 
работи за заштита 
од поплави

 • Реализирана е кампања 
за заштита од пожари на 
објекти преку намалување 
на пожарната осетливост 
на објектите 

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, БППЗ, ПО ДЗС 
Скопје, субјекти 
на локално ниво, 
приватен сектор

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
приватен 
сектор, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

22 Реализирање 
редовни 
активности за 
пошумување на 
голините и јавните 
простори.

 • Обележување на 
поплавниот бран 
низводно од високите 
брани во загрозените 
подрачја.

 • Изработка на планска/
проектна документација 
за уредување/
проширување речни 
корита и порои според 
приоритетна програма;

 • Изработка на проекти 
според решенија 
засновани врз природата.

 • Изработка на 
планска/проектна 
документација за 
изградба на атмосферска 
канализација;

 • Изработка на планска и 
проектна документација 
за уредување на каналите 
за наводнување и за 
одводнување, како 
и реконструкција на 
ободниот канал на 
Скопско Поле.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, ПО ДЗС Скопје, 
АД Водостопанство, 
МЗШВ, МЖСПП, 
плански регион, 
приватен сектор

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на 
оператори на 
брани,

Буџет на ГС, 
буџет на АД, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

ЦОР 13

23 Мониторинг над 
загадувањето на 
воздухот, водата 
и почвата од 
операторите 
со Б-еколошка 
дозвола

 • Воспоставен е систем 
за тревожење на 
населението низводно од 
браните Матка и Козјак

Град Скопје во 
соработка со АД 
Водостопанство, 
ЕВН, ЕЛЕМ, РЦУК 
Скопје, ЈП

2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛЕМ, 
буџет на ЕВН, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

ЦОР 13

24 Заштита на 
земјоделските 
имоти од 
временски 
непогоди

 • Изработена е планската и 
проектната документација 
според приоритетната 
листа на инвестиции

Град Скопје во 
соработка со ЈП, 
ИЗИИС, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 4

ЦОР 9

ЦОР 11

25 Изработка 
на планска 
и проектна 
документација 
за зајакнување 
(ретрофит) 
за заштита од 
интензивни 
снежни врнежи 
на приоритетни 
објекти во 
општинска 
сопственост

 • Изработена е планската и 
проектната документација 
според приоритетната 
листа на инвестиции

Град Скопје во 
соработка со ЈП, 
ИЗИИС, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

26 Изработка 
на планска 
и проектна 
документација за 
стабилизација на 
терен и санирање 
свлечишта и 
ерозии

 • Изработена е планската и 
проектната документација 
според приоритетната 
листа на инвестиции

 • Изработка на проекти 
според решенија 
засновани врз природата.

Град Скопје во 
соработка со ЈП, 
ИЗИИС, академија 

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11
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27 Изработка 
на планска 
и проектна 
документација 
за изградба на 
зелени покриви 
и зелени фасади 
на јавни градски 
згради за 
подобрена урбана 
отпорност

 • Изработена е планската и 
проектната документација 
според приоритетната 
листа на инвестиции

Град Скопје во 
соработка со 
ЕЛС; ЈП, МЖСПП, 
приватен сектор, 
плански регион, 
донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

28 Пошумување 
голини и јавни 
простори за 
заштита од 
ерозија, силни 
ветрови и сл.

 • Реализирање редовни 
активности за 
пошумување на голините 
и јавните простори

Град Скопје во 
соработка со 
ЕЛС, ЈП, НШ ШС 
Караџица, плански 
регион, приватен 
сектор

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, 
буџет на ЕЛС, 
ЈП, НШ ШС 
Караџица, 
приватен 
сектор, 
донатори

Приоритет 
3

ЦОР 11

ЦОР 13

ЦОР 15

29 Мониторинг над 
загадувањето на 
воздухот, водата 
и почвата од 
операторите 
со Б-еколошка 
дозвола

 • Реализирање редовен 
мониторинг

ЕЛС Град Скопје, 
ЦЈЗ Скопје

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ЕЛС, 
ЈП, ЦЈЗ 

Приоритет 
3

ЦОР 11

30 Заштита на 
земјоделските 
имоти од 
временски 
непогоди

 • Едукативни настани 
за осигурување на 
земјоделските површини;

 • Примена на систем „капка 
по капка“ за заштеда на 
вода;

 • Заштита на посевите од 
град со поставување 
заштитни мрежи.

Град Скопје во 
соработка со МЗШВ, 
АПРЗ, МЖСПП, ЦУК, 
приватен сектор, 
академија

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на 
МЗШВ, 
донатори, 
приватен 
сектор

Приоритет 
3

ЦОР 2

ЦОР 11

31 Редовна проценка 
на степенот на 
заштита од пожари 
и други опасности 
на домаќинствата 
на лицата од 
ранливите 
категории граѓани

 • Проценка на степенот 
на заштита од пожари на 
најмалку 300 домаќинства 
на лица од ранливите 
категории граѓани

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, БППЗ, ПО ДЗС 
Скопје

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на С, 
буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
донатори, 
приватен 
сектор

Приоритет 
3

ЦОР 11

32 Дезинфекција на 
јавните површини 
и установи

 • Реализирана е 
дезинфекција на јавните 
површини и установи 
според потребите на 
одоговорот на КОВИД-19

Град Скопје во 
соработка со ЈП, 
БППЗ, ЦЈЗ

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
буџет на ЈП, 
донатори, 
приватен 
сектор

Приоритет 
3

ЦОР 3

ЦОР 11
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2.2: Граѓаните на Град Скопје се навремено информирани за ризиците и опасностите и се 
вклучени во локалната рамка за отпорност

МЕРКА 2.2.1: Навремено информирање и активно вклучување на ранливите категории граѓани во локалната 
рамка на отпорност

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

33 Вклучување на 
најранливите 
категории 
население кои 
би биле најмногу 
погодени од 
природните 
катастрофи, 
климатските 
промени и 
здравствените 
кризи во 
намалувањето 
ризици од 
катастрофи со 
цел за планирање 
ефикасна 
поддршка и помош 

 • Изработена е мапа на 
најранливите категории 
граѓани на подрачјето на 
општината;

 • Ранливите групи 
граѓани се вклучени 
во подготовката на 
проценките и планските 
документи;

 • Реализирани се целни 
активности за јакнење на 
свеста и знаењето за НРК 
на ранливите категории 
граѓани;

 • Изработени се 200 плана 
за заштита и спасување 
на домаќинствата на 
лицата со попреченост/
лица од ранливите групи 
граѓани од подрачјето на 
општината;

 • Најмалку 200 лица 
со попреченост/од 
ранливите групи граѓани 
учествувале во едукација 
за заштита и самозаштита.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС Скопје, ЈП, 
градски установи, 
МТСП, ЦК, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
донатори

Приоритет 
3

Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 11

ЦОР 13
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МЕРКА 2.2.2: Континуирано информирање и едукација на населението од Град Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

34 Имплементирање 
активности за 
информирање 
и едукација на 
населението 
за намалување 
ризици од 
катастрофи

 • Пристапување на Град 
Скопје на иницијативата 
на УНДРР Make Cities 
Resilient (Да ги направиме 
градовите отпорни) 
https://mcr2030.undrr.org/

 • Еднаш годишно, 
на 13 октомври на 
Меѓународниот ден за 
намалување ризици од 
катастрофи се реализира 
отворен ден на градот и 
ЈП за средби со граѓани 
и граѓански иницијативи 
за НРК;

 • Редовно се реализирани 
активности за подигање 
на јавната свест за НРК 
и климатските промени 
преку содржина на 
градската веб-страница, 
поставување илустрирани 
постери, јавни предавања 
и сл.

 • Формирани се 10 тима 
за врсничка едукација 
на теми за НРК и 
климатски промени и се 
реализирани активности 
за подигнување на свеста 
на младите.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, РЦУК Скопје, 
ПО ДЗС Скопје, 
БППЗ,   Скопје, НВО, 
донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
буџет на ЕЛС, 
донатори

Приоритет 
2

Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 11

ЦОР 13

35 Јакнење на 
знаењето и 
капацитетот 
за НРК на 
членовите на 
Локалниот совет 
за превенција и 
советодавните 
групи граѓани 
во урбаните и 
месните заедници

 • Јакнење на знаењето и 
капацитетот за НРК на 
членовите на Локалниот 
совет за превенција;

 • Јакнење на знаењето 
и капацитетот за 
НРК на членовите на 
советодавните групи 
граѓани во урбаните и 
месните заедници

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС Скопје, БППЗ, 
МВР-СВР Скопје, 
донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
буџет на ЕЛС, 
донатори

Приоритет 
2

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

36 Промовирање 
на Прирачникот 
за граѓани за 
управување со 
кризи

 • Издаден е Прирачник за 
граѓани за управување со 
кризи и е промовиран во 
заедницата

Град Скопје во 
соработка со 
ИДСЦС, ЦУК

2021 •• Буџет на 
донатор

Приоритет 
2

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

37 Континуирана 
промоција на 
волонтерството 
и работата на 
доброволните 
противпожарни 
друштва во Град 
Скопје

 • Реализирана е промоција 
на волонтерството и 
работата на ДППД во 
Град Скопје, како и 
Противпожарниот сојуз

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
БППЗ, ПО ДЗС 
Скопје, ДППД во 
Град Скопје

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ЕЛС Приоритет 
2

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

38 Континуирана 
едукација за НРК, 
климатските и 
здравствените 
ризици на 
членовите на 
извидничките 
одреди во Град 
Скопје

 • Организирани се редовни 
настани за јакнење на 
знаењето и капацитетот 
на НРК на членовите на 
извидничките одреди 

ЕЛС Град Скопје во 
соработка со РЦУК 
Скопје, ПО ДЗС 
Скопје, БППЗ Скопје, 
ЦК на Град Скопје, 
извиднички одреди, 
Сојуз на извидници

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ЕЛС, 
донатори

Приоритет 
2
Приоритет 
4
ЦОР 3
ЦОР 4
ЦОР 11
ЦОР 13

https://mcr2030.undrr.org/
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Подготвено Скопје – Засилена подготвеност за навремен, ефикасен и ефективен одговор на 
катастрофи и отпорен опоравок на Град Скопје

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3.1: Град Скопје и нејзините граѓани се подготвени за одговор

МЕРКА 3.1.1: Изработка на планска документација за подготвеност

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

39 План за заштита и 
спасување на Град 
Скопје и градски 
установи

 • Донесен/ажуриран е План 
за заштита и спасување 
на Град Скопје;

 • Донесени/ажурирани 
се Планови за заштита и 
спасување на градските 
установи и институции на 
подрачјето на Град Скопје

Град Скопје, ЈП, 
градски установи и 
институции, ПО ДЗС 
Скопје

2021 - 2024 •• Буџет на 
ГС, буџет 
на градски 
установи и 
институции

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

40 Донесување План 
за продолжено 
дејствување 
(Business 
Continuity Plan) на 
Град Скопје

 • За прв пат е донесен 
План за продолжено 
дејствување на Град 
Скопје

Град Скопје, ЦУК, 
ДЗС, донатори

2024 •• Буџет на 
донатори

Приоритет 
2

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

41 Ажурирање на 
Надворешен план 
за итни (вонредни) 
состојби

 • Ажуриран е Надворешен 
план за итни (вонредни) 
состојби според Законот 
за заштита на животната 
средина

Град Скопје, ЦУК, 
ДЗС, МЖСПП, 
донатори

2022 •• Буџет на ГС Приоритет 
1

Приоритет 
4

ЦОР 11

42 Донесување План 
за комуникација 
за време на итни/
кризни/вонредни 
состојби

 • За прв пат е донесен План 
за комуникација за време 
на итни/кризни/вонредни 
состојби

Град Скопје во 
соработка со 
ЦУК, ДЗС, БППЗ, 
донатори

2023 •• Буџет на ГС, 
донатори

Приоритет 
1

Приоритет 
2

Приоритет 
4

ЦОР 11

43 Изработка 
на студија 
за сообраќај 
со модел за 
евакуација за Град 
Скопје

 • За прв пат е изработена 
студија со сообраќај и 
модел за евакуација на 
Град Скопје

Град Скопје во 
соработка со ЦУК, 
ДЗС, БППЗ, АПП, ЈП, 
донатори

2024 •• Буџет на ГС, 
донатори

Приоритет 
1

Приоритет 
4

ЦОР 11
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МЕРКА 3.1.2: Обезбедување соодветна опрема и професионална обука и тренинг

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

44 Јакнење на 
капацитетите 
на членовите 
на градскиот 
штаб за заштита 
и спасување 
(со фокус на 
подобрено 
командување, 
координација, 
комуникација 
и соработка на 
локално ниво 
во рамките на 
системите за 
управување со 
кризи и заштита и 
спасување)

 • Годишна обука со цел за 
зајакнување на знаењето 
и капацитетите на 
членовите на градскиот 
штаб;

 • Воспоставување ГИС-
модул за координација, 
командување и 
донесување одлуки на 
Градскиот кризен штаб;

 • Инфраструктурно 
уредување на 
просториите на Градскиот 
кризен штаб и набавка на 
потребна опрема.

Град Скопје во 
соработка со РЦУК 
Скопје, ПО ДЗС 
Скопје, БППЗ, ЈП, 
ЦЈЗ Скопје, ЦК, 
донатори

2022, 2023, 
2024

• •• • Буџет на ГС, 
донатори

Приоритет 
1

Приоритет 
3

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

45 Зајакнување на 
капацитетите 
на просторните 
сили за заштита и 
спасување на Град 
Скопје

 • Набавен е минимумот 
на потребната опрема и 
средства;

 • Реализирана е 
професионална обука и 
тренинг на просторните 
сили

Град Скопје во 
соработка со ПО 
ДЗС, ДЗС, БППЗ, 
ДППД, донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ЕЛС, 
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 11

46 Зајакнување на 
капацитетите на 
БППЗ

 • Набавен е минимум на 
потребната опрема;

 • Воспоставени се два 
потцентри во Бутел и 
Кисела Вода

 • Реализирана е 
професионална обука и 
тренинг на ТППЕ

Град Скопје во 
соработка со 
ЕЛС, БППЗ, ПО 
ДЗС Скопје, ДЗС, 
донатори

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, 
буџет на ЕЛС,  
буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 11

47 Редовна обука 
на претставници 
на Град Скопје 
за користење 
ИКТ-алатки за 
намалување 
ризици од 
катастрофи

 • Клучните лица од Град 
Скопје се обучени за 
користење на МКФФИС-
алатката;

 • Клучните лица од Град 
Скопје се обучени за 
користење на НИКС-
алатката.

ЕЛС Скопје со 
поддршка на РЦУК 
Скопје и ЦУК

2022, 2024 •• Буџет на ГС, 
буџет на ЦУК

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

48 Обука за 
комуникација 
во услови на 
катастрофа или 
криза за лицата 
задолжени за 
комуникација и 
за членовите на 
градскиот штаб

 • Клучните лица се обучени 
за успешна и ефикасна 
комуникација во услови 
на катастрофа или криза.

ЕЛС Скопје со 
поддршка на ЦУК, 
ДЗС, донатори

2023, 2025 •• Буџет на 
ГС, буџет на 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 11
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МЕРКА 3.1.3: Реализација на активности за подготвеност на граѓаните на Општина Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

49 Реализирање 
обуки, 
симулациони 
вежби и вежби 
за евакуација 
на граѓаните во 
месните заедници 
во услови на 
пандемија

 • Најмалку 5 обуки, 
симулациони вежби 
или вежби за евакуација 
се реализирани во 
најизложените месни 
заедници.

 • Најмалку 5 обуки, 
симулациони вежби 
и вежби за евакуација 
на станарите од 
најизложените високи 
згради се реализирани. 

Град Скопје во 
соработка со ЈП, 
градски установи, 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС Скопје, БППЗ, 
ЦК, ИМП, МВР 
СВР Скопје, НВО, 
локални субјекти

2022, 2023, 
2024, 2025

•• Буџет на ЕЛС, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

50 Реализирање 
редовни 
активности за 
подготвеност 
и одговор на 
катастрофи во 
јавни установи 
(на пр. градски 
објекти, средни 
училишта и сл.), 
вклучувајќи обуки, 
симулациони 
вежби и вежби 
за евакуација 
со учество на 
локалните ресурси 
во итни ситуации 
и во услови на 
пандемија

 • Редовна реализација 
на вежби во градските 
установи во услови на 
пандемија и во услови 
по завршувањето на 
пандемијата.

Град Скопје во 
соработка со ЈП, 
градски установи, 
РЦУК Скопје, ПО 
ДЗС Скопје, БППЗ, 
ИМП, МВР СВР 
Скопје, локални 
субјекти

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на 
ГС, буџет 
на градски 
установи

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

51 Едукација на 
населението 
изложено на 
ризици во жешките 
точки

 • Фокусирана едукација на 
изложеното население 
на ризикот од шумски 
пожари, пожари на 
објекти и поплави.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, БППЗ, ПО ДЗС 
Скопје, ЦК, ДППД 

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

52 Фокусирано 
јакнење на 
знаењето и 
капацитетите 
за подготовка 
и одговор на 
ранливите 
категории граѓани 
(жени, млади, 
постари лица, 
лица со посебни 
потреби и др.)

 • Фокусирана едукација за 
подготвеност и одговор 
на ранливите категории 
граѓани

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, БППЗ, ПО ДЗС 
Скопје, ЦК 

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ЕЛС Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 11

ЦОР 13

53 Континуирано 
јакнење на 
знаењето и 
јавната свест за 
здравствената 
заштита и 
здравствените 
кризи на 
локално ниво, со 
посебен осврт 
на потребите и 
способностите 
на ранливите 
категории граѓани.

 • Реализирање здравствена 
едукација со посебен 
осврт на ранливите 
категории граѓани

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, БППЗ, ПО ДЗС 
Скопје, ЦЈЗ Скопје, 
ЈЗУ ЗД Скопје

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ЕЛС Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 11

ЦОР 13
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3.2: Навремен, ефикасен и ефективен одговор на катастрофи

МЕРКА 2.2.1: Организација на итен одговор на Општина Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

54 Определување 
патишта и локации 
за евакуација на 
граѓаните и нивно 
обележување 

 • Определени и обележани 
се главните патишта и 
локации за евакуација и 
собирни места во Град 
Скопје 

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, ПО ДЗС Скопје, 
БППЗ

2023 •• Град Скопје во 
соработка со 
ЕЛС, ЈП, ПО 
ДЗС Скопје, 
БППЗ

Приоритет 
4

ЦОР 11

55 Засилена контрола 
на квалитетот на 
водата за пиење 
од водоводите 
и проверка 
на водата од 
природните 
извори во случај 
на суша или други 
елементарни 
непогоди

 • Реализирање зачестени 
контроли на квалитетот 
на водата за пиење од 
водоводите и проверка 
на водата од природните 
извори

ЦЈЗ во соработка со 
Град Скопје и ЈП

2022, 2023, 
2024, 2025, 
2026 

по потреба

•• ЦЈЗ во 
соработка со 
Град Скопје 
и ЈП

Приоритет 
4

ЦОР 5

56 Редовно 
информирање на 
населението

 • Редовно информирање 
преку подготвени 
соопштенија, за локални 
медиуми, социјални 
мрежи и сл.

Град Скопје во 
соработка со РЦУК 
Скопје, ДЗС Скопје, 
ЦЈЗ Скопје

2022 – 2026

континуирано
•• Град Скопје во 

соработка со 
РЦУК Скопје, 
ДЗС Скопје, 
ЦЈЗ Скопје

Приоритет 
4

ЦОР 11

57 Доставување 
заштитна опрема 
за КОВИД-19 
за ранливите 
категории граѓани

 • Редовно доставување 
заштитна опрема (на 
пр. заштитни маски, 
средства за дезинфекција, 
заштитни ракавици и сл.) 
за КОВИД-19 за ранливите 
категории граѓани

Град Скопје, во 
соработка со ЦК, ЈП, 
приватен сектор

2022 – 2023 •• Град Скопје, 
во соработка 
со ЦК, ЈП, 
приватен 
сектор

Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 11

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3.3: Осигурување отпорен опоравок на Град Скопје и неговите граѓани

МЕРКА 3.3.1: Воспоставување систем за брзо и точно утврдување на штетите и потребите на населението

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

РНРКС/ЦОР

58 Воспоставување 
база на податоци 
на Град Скопје 
за штети, загуби 
и потреби на 
погоденото 
население

 • Воспоставена е база на 
податоци за штети, загуби 
и потреби на погоденото 
население во дигитална 
форма

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ПО ДЗС Скопје, 
РЦУК Скопје, ЈП, 
БППЗ, ЦК 

2022, 2023 •• Буџет на ГС, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 11

59 Проценка на 
потребите на 
населението 
по катастрофа 
со осврт на 
потребите на 
ранливите групи 
население (жени, 
млади, стари, 
лица со посебни 
потреби и др.)

 • Потребите на 
населението се 
проценети непосредно по 
катасторфалниот настан

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ПО ДЗС Скопје, 
РЦУК Скопје, МТСП, 
НВО, меѓународни 
организации

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Буџет на ГС, 
Буџет на РСМ, 
ЦК, МТСП, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 4

ЦОР 11

ЦОР 13



86

60 Обезбедување 
итни потреби 
на населението 
по катастрофа 
со осврт на 
потребите на 
ранливите групи 
население (жени, 
млади, стари, 
лица со посебни 
потреби и др.)

 • Обезбедени се потребите 
на населението 
непосредно по 
катастрофалниот настан

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ПО ДЗС Скопје, 
ЦК, меѓународни 
организации, НВО

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, 
Буџет на РСМ, 
ЦК, МТСП, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 4

ЦОР 11

ЦОР 13

      МЕРКА 3.3.2: Реализирање активности за отпорен опоравок на населението на Град Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НОСИТЕЛ НА 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ 
РОК

ИЗНОС 
МКД

ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

61 Реализирање 
мерки за 
ревитализација 
по настанати 
катастрофални 
настани

 • Ревитализацијата по 
земјотреси, шумски 
пожари, пожари на 
отворено и на објекти, 
поплави и други 
опасности.

Град Скопје во 
соработка со ЕЛС, 
ЈП, РЦУК Скопје, 
ПО ДЗС Скопје, 
БППЗ, НШ ШС 
Караџица, ДППД, 
ЦЈЗ, сопственици 
на земјиште, 
сопственици на 
објекти, приватен 
сектор

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Буџет на ГС, ЈП, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 11

62 Отпорна 
рехабилитација на 
објекти погодени 
од катастрофален 
настан според 
начелото „Изгради 
повторно 
подобро“.

 • Рехабилитирани или 
реконструирани се 4 
објекти во сопственост на 
градот до 2024 година. 

ЕЛС Скопје во 
соработка со ЈП, 
ДЗС, ЦУК, Влада 
на РСМ, надлежни 
министерства, 
донатори

2024, 2025 • •• • Буџет на ГС, 
Буџет на РСМ, 
донатори

Приоритет 
4

ЦОР 9

ЦОР 11



9.  Реализирање, 
следење и 
евалуација на 
реализацијата на 
стратешкиот план
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9.1 Реализирање на стратешкиот план 

Стратешкиот план за намалување ризици од катастрофи за периодот 2021 – 
2024 година ќе биде реализиран од страна на градската администрација на 
Град Скопје во координација со Градоначалникот и Советот на Град Скопје и во 
партнерство и соработка со останатите субјекти на системот за управување со 
намалувањето на ризиците од катастрофи на локално и на национално ниво. Од 
страна на градоначалникот ќе биде назначен координатор за реализацијата на 
стратешкиот план (најчесто тоа е лицето кое ги исполнува задачите и обврските 
од управувањето со намалувањето ризици од катастрофи) и тој/таа во соработка 
со останатите делови на градската администрација:

 › Во соработка со градоначалникот ќе го определи тимот/работната група за 
реализација на планот; 

 › Ќе обезбеди практично имплементирање на активностите од акцискиот 
план преку координација на реализацијата на планските активности;

 › Ќе следи  и ќе известува за реализацијата на планот, како на ниво на посебни 
мерки и целини, така и на ниво на целиот план;

 › Ќе иницира постапка за ажурирање на планот;

 › Ќе подготвува квартални и годишни извештаи за реализацијата на планот 
до Советот на општината, градоначалникот, донаторите и партнерските 
организации;

 › Ќе врши и други работи определени од страна на градоначалникот и Советот 
на градот што се потребни за реализација на планот.

За успешна, навремена и ефикасна реализација на стратешкиот план потребно е 
да се обезбедат неопходните човечки и финансиски ресурси 

Финансиски ресурси – Во согласност со акцискиот план, општината е 
неопходно навремено да ги планира финасиските средства кои се предвидени 
за реализација на мерките и активностите првенствено преку сопствениот 
буџет, но имајќи предвид дека тој е ограничен, преку изнаоѓање средства 
од други извори, на пр. државен буџет, национални и регионални програми, 
мултилатерални и билатерални донатори, европски и други фондови.

Човечки ресурси – Реализацијата на стратешкиот план ќе се спроведе со 
учество на постојниот персонал на општинската администрација, особено на 
лицата задолжени за намалувањето ризици од катастрофи. Сепак, во планот се 
предвидени и мерки и активности за градење на капацитетите на општинската 
администрација во наредниот период, паралелно со нивната имплементација, 
како во поглед на тематската област, така и во поглед на стекнување знаења и 
вештини од раководење со проекти, пристап до фондови и сл.
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9.2 Следење и евалуација на стратешкиот план

Системот за следење и евалуација е составен дел од процесот на стратешкото 
планирање и обезбедување поддршка во постигнувањето на стратешките 
цели на планот, следење на напредокот на неговата реализација, утврдување 
на постојните предизвици и постигнатите резултати, заедно со обезбедување 
мерки и активности од планот, како и рефлектирање на стекнатото искуство 
и научените лекции. Последователно, овој систем за следење и евалуација се 
воспоставува според постоечката рамка за следење и евалуација на програми 
и проекти на локално ниво. Со цел да се следат постигнувањата на планот, 
просечно достапните вредности од 2020 год. ќе се користат како основни 
индикатори. Ажурирањето на вредностите може да се изврши за време на 
среднорочната ревизија на планот пред истекот на втората година од неговото 
донесување.

Следењето на планот се однесува на систематско собирање и обработката 
на податоци што можат да бидат корисни за подобрување на процесот на 
донесување одлуки, информирање на засегнатите страни и осигурување на 
нивниот придонес, како и идентификување на напредокот на остварувањето 
на мерките и активностите, идентификување застои и донесување стратегии 
за нивно надминување, како и соодветно ажурирање на акциската рамка на 
планот. 

Се планира да има две евалуации на Стратешкиот план за намалување 
ризици од катастрофи за Град Скопје и тоа на неговите стратешки цели и на 
постигнатите резултати - среднорочна евалуација по истекот на втората година 
од донесувањето на планот и крајна евалуација по последните три месеци од 
истекот на четвртата година од донесувањето на планот. Евалуацијата ќе ги земе 
предвид не само индикаторите од планот туку и пошироките индикатори од 
областа на управување со намалувањето ризици од катастрофи и одржливиот 
развој на општината. Соодветната методологија за евалуација ќе ја примени 
надлежниот евалуатор. Се препорачува евалуацијата да ја изврши субјект за 
надворешна проценка.

Реализацијата и следењето на исполнувањето на планот ќе биде 
спроведено од страна на надлежната администрација на Град Скопје, назначена 
од страна на градоначалникот. Последователно ќе се подготвуваат годишни 
извештаи за напредокот на реализирањето, како и соодветно ажурирање на 
планот доколку е потребно по основ на дополнителни активности или граѓански 
иницијативи кои би можеле да се реализираат во предвидената временска 
рамка.
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9.3  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на 
Општина Скопје – Рамка за следење 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Информираност за опасностите и ризиците – реализација на локални политики, мерки и 
активности за отпорност на катастрофи

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1.1: Подобрено знаење на локалните субјекти за намалување ризици од катастрофи

МЕРКА 1.1.1: Континуирана едукација на општинската администрација и субјектите на локално ниво за подобрено знаење 
за проценка на ризици и опасности

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

1 Редовно 
спроведување 
обуки за 
општинската 
администрација 
и локалните 
субјекти за 
намалување 
ризици од 
катастрофи

 • Обука за проценка на 
ризици и опасности, 
вклучувајќи ги 
и климатските и 
здравствените ризици;

 • Онлајн обуки за 
управување со кризи 
на веб-платформата за 
учење  
https://opstinski.mk

 • Обука на општинската 
администрација за 
користење на системот 
за електронска 
проценка.

 • Број на учесници 
на обука за 
проценка 
на ризици и 
опасности;

 • Број на учесници 
на онлајн обука;

 • Број на учесници 
на обука за 
користење систем 
за ел. процена

 • 8 учесници на 
обука за проценка 
на ризици и 
опасности;

 • 20 учесници на 
онлајн обука;

 • 5 учесници 
на обука за 
користење на 
систем за ел. 
процена

Годишно  • Курикулум за 
обука;

 • Веб-лог 
од онлајн 
платформа;

 • Извештај за 
обука;

 • Сертификати за 
обука

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1.2: Интегрирана мултихазард, мултиризик и мултисекторска процена за подрачјето на Град Скопје

МЕРКА 1.2.1: Редовно донесување и ажурирање на проценките на загрозеност и основните плански документи за 
намалување ризици од катастрофи на подрачјето на Град Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

2 Редовно 
ажурирање на 
проценки на 
загрозеност 
од ризици и 
опасности

 • Ажурирана е Проценка 
на загрозеност 
на подрачјето на 
Град Скопје еднаш 
годишно или по секој 
катастрофален настан;

 • Ажурирана е Проценка 
на загрозеност на Град 
Скопје од природни 
опасности и други 
несреќи.

 • Тековно 
ажурирање на 
двете проценки.

 • Проценките на 
загрозеност се 
редовно или 
по потреба 
ажурирани

Годишно  • Објавени се 
проценки на 
загрозеност;

 • Одлуки за 
ажурирање на 
проценки;

 • Одлука за 
донесување 
на проценките 
од страна на 
Советот на 
општината:

 • Службен гласник 
на Град Скопје.

https://opstinski.mk/


91

3 Донесување 
и ажурирање 
основни плански 
документи за 
намалување 
ризици од 
катастрофи на 
подрачјето на Град 
Скопје

 • Ажуриран е План за 
заштита и спасување 
на Град Скопје од 
природни непогоди и 
други несреќи;

 • Донесен е Оперативен 
план за заштита и 
одбрана од поплави за 
Град Скопје;

 • Донесен е План за 
заштита од пожари на 
подрачјето на Град 
Скопје;

 • Донесен е Оперативен 
план за заштита од 
снежни наноси;

 • Донесена е годишна 
Програма за 
активности на Град 
Скопје во областа 
на противпожарната 
заштита;

 • Ажуриран е Оперативен 
план за справување 
со појава на заразна 
болест КОВИД-19 кај 
луѓето;

 • Донесена е Програма 
за спроведување општи 
мерки за заштита на 
населението од заразни 
болести на подрачјето 
на Град Скопје на 
годишно ниво.

 • Тековно донесување 
или ажурирање

 • Основните плански 
документи се 
донесени или 
редовно се 
ажурирани

Годишно  • Објавени се 
основни плански 
документи;

 • Одлуки за 
донесување/
ажурирање на 
основни плански 
документи;

 • Одлука за 
донесување 
на основните 
плански 
документи 
од страна на 
Советот на 
општината;

 • Службен гласник 
на Град Скопје.

4 Изработка на мапи 
на опасности 
и ризици на 
Град Скопје и 
публикување на 
skopje.gov.mk

Изработени се мапи на 
опасности и ризици за 
подрачјето на Град Скопје 
и се јавно достапни

 • Број на мапи на 
опасности и ризици

 • Публикувани 
се 4 мапи за 4 
опасности и 
ризици

Годишно  • Објавени се мапи 
на опасности и 
ризици;

 • Веб-страница на 
градот.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1.3: Вклучување на намалувањето ризици од катастрофи во стратешкото и развојното планирање на локално 
ниво

МЕРКА 1.1.3: Вклучување на намалувањето ризици и катастрофи во клучните сектори на локално ниво

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

5 Вклучување во 
намалувањето 
ризици од 
катастрофи на 
локално ниво

 • Подготвени се 
вертикални и 
хоризонтални 
обрасци за стратешко 
планирање;

 • Реализирана е 
обука на градската 
администрација за 
вклучување на НРК 
во стратешките и 
развојните програми, 
планови и клучни 
сектори;

 • Донесени се 
приоритетни стратешки 
програмски и развојни 
документи од клучните 
сектори со вклучено 
намалување ризици од 
катастрофи

 • Публикација за 
вертикални и 
хоризонтални 
обрасци;

 • Број на обуки 
за градската 
администрација;

 • Број на обучени 
градски службеници 
(м/ж);

 • Број на стратешки/
програмски/

 • плански документи 
од три клучни 
сектори

 • Публикувани се 
вертикалните и 
хоризонталните 
обрасци;

 • Реализирана 
е обуката на 
градската 
администрација;

 • 12 стручни лица се 
обучени;

 • Три стратешки/
програмски/
плански документи 
од три клучни 
сектори.

Годишно  • Објавени се 
вертикални и 
хоризонтални 
обрасци;

 • Извештај од 
обука;

 • Потврда за 
учество на обука;

 • Одлука за 
донесување 
два стратешки/
програмски/
плански 
документи од два 
клучни сектори;

 • Службен гласник 
на Град Скопје

skopje.gov.mk
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6 Вклучување во 
намалувањето 
ризици од 
катастрофи во ГУП 
2023 - 2033

 • Реализирана е 
обука на градската 
администрација 
за вклучување во 
намалувањето 
на ризиците од 
катастрофи во 
просторното и 
урбанистичкото 
планирање;

 • Интегрирање 
на проценките и 
плановите во новиот 
ГУП.

 • Број на обуки 
на градската 
администрација;

 • Број на обучени 
градски службеници 
(м/ж);

 • Број на области/
сектори на 
интеграција;

 • Број на опасности 
интегрирани.

 • 12 службеници се 
обучени;

 • Сите релевантни 
сектори се 
опфатени

 • Сите опасности 
од профилот на 
опасности се 
интегрирани.

Годишно  • Извештај од 
обука;

 • Потврда за 
учество на обука;

 • Одлука за 
донесување ГУП;

 • Службен гласник 
на Град Скопје

7 Ажурирање на 
Отпорно Скопје 
– Стратегија 
за климатски 
промени

 • Ажурирање на Отпорно 
Скопје – Стратегија за 
климатски промени за 
наредниот период

 • Број на настани за 
ажурирање;

 • Број на експерти и 
учесници (м/ж);

 • Број на мерки и 
активности.

 • Извршен е 
мониторинг 
и евалуација 
на постојната 
стратегија.

 • Иденитификувани 
се нови податоци и 
информации.

 • Инклузивно и 
партиципативно се 
вклучени експерти, 
практичари и 
заинтересирани 
страни.

По потреба  • Извештај од 
мониторинг и 
евалуација;

 • Извештај од 
настани;

 • Публикувана 
е ажурирана 
стратегија.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОТПОРНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2.1: Реализација на структурни и неструктурни работи за превенција и ублажување катастрофи

МЕРКА 2.1.1: Реализација на структурни работи за превенција и ублажување катастрофи

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

8 Реализирање 
структурни мерки 
за противпожарна 
заштита

 • Изградени се просеки 
за заштита од 
ширењето на шумските 
пожари;

 • Изградени се зафати 
на водотеците во 
шумските предели за 
обезбедување вода за 
гасење.

 • Број на локации

 • Должина во метри 
на изградени 
пресеки.

 • Број на изградени 
зафати;

 • Волумен на 
зафатена вода.

 • Зајакната е заштита 
од шумски пожари 
според приоритети 
за дејствување.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

9 Изградба на 
хидрантска 
мрежа за брза 
и ефикасна 
интервенција при 
пожари 

 • Изведена е хидрантска 
мрежа за брза и 
ефикасна интервенција 
при пожари на 
селектирани градски 
објекти и јавни 
површини

 • Должина во м на 
хидрантска мрежа;

 • Број на хидранти/
приклучоци;

 • Број на објекти со 
хидрантска мрежа.

 • Зајакната заштита 
од пожари во урбан 
простор.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

10 Реализирање 
структурни мерки 
за заштита од 
поплави

 • Проширени се и 
исчистени се речните 
корита и бреговите на 
критичните места; 

 • Изградени се заштитни 
насипи на критичните 
точки;

 • Уредени се речните 
корита и бреговите на 
жешките точки.

 • Број на критични 
места;

 • Должина во метри 
на исчистени, 
уредени речни 
корита и брегови.

 • Зајакната е заштита 
од поплави преку 
одржување на 
постојната и 
инвестирање 
во нова 
инфраструктура.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.
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11 Чистење и 
уредување на 
поројните канали

 • Поројните водотеци и 
канали на критичните 
места се исчистени и 
уредени

 • Број на критични 
места;

 • Должина во метри 
на исчистени и 
уредени поројни 
водотеци и канали.

 • Зајакната е 
заштитата од 
поплави преку 
одржување на 
постојната и 
инвестирање 
во нова 
инфраструктура.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

12 Чистење и 
уредување на 
отворените канали 
за наводнување и 
за одводнување

 • Исчистени и уредени 
се отворените канали 
за наводнување и 
одводнување на 
критичните места.

 • Реконструкција на 
ободен канал во 
Скопско Поле.

 • Број на критични 
места;

 • Должина во метри 
на исчистени и 
уредени канали.

 • Зајакната заштита 
од поплави преку 
одржување на 
постојната и 
инвестирање 
во нова 
инфраструктура.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

13 Реализација 
на градежни 
активности за 
стабилизација 
на теренот 
и санирање 
свлечишта и 
ерозии

 • Идентификувани 
се најмалку 4 
свлечишта/несигурни 
камени блокови на 
приоритетни локации 
и се стабилизирани/
санирани.

 • Вид објекти;

 • Вкупна зајакната 
површина.

 • Зајакната заштита 
од свлечишта и 
ерозии.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

14 Зајакнување 
(ретрофит) 
за заштита од 
земјотрес на 
приоритетни 
објекти во градска 
сопственост 
(градски 
институции, 
училишни згради 
и сл.)

 • Заштитени се најмалку 
4 идентификувани 
приоритетни објекти во 
градска сопственост од 
земјотрес.

 • Број на објекти и 
локации;

 • Тип и вид панична 
инсталација и 
инфраструктура.

 • Најмалку 4 
објекти во градска 
сопственост се 
зајакнати.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

15 Зајакнување 
(ретрофит) 
за заштита од 
силни ветрови 
на приоритетни 
објекти во градска 
сопственост 
(зграда, градски 
установи, 
училишни згради 
и сл.)

 • Најмалку 6 
идентификувани 
приоритетни објекти 
во градска сопственост 
се заштитени од силни 
ветрови.

 • Број на објекти и 
локации;

 • Тип и вид панична 
инсталација и 
детектори;

 • Број на корисници 
м/ж.

 • Зајакната заштита 
на приоритетните 
градски објекти од 
силни ветрови.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

16 Зголемување и 
подобрување на 
јавното зеленило за 
зголемена урбана 
отпорност (на пр. 
урбана топлина, 
топли бранови, 
загадување на 
воздухот, силни 
ветрови итн.)

 • Зголемена површина на 
јавното зеленило;

 • Посадување зеленило 
со цел за намалување 
на загаденоста на 
почвата од тешки 
метали.

 • Реализирани се зелени 
коридори и зелена 
инфраструктура.

 • Број на локации;

 • Површина под јавно 
зеленило.

 • Зголемена е урбана 
отпорност.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

17 Изградба на зелени 
покриви и зелени 
фасади на јавни 
градски згради за 
подобрена урбана 
отпорност (на пр. 
урбани топлински 
острови, топлински 
бранови, собирање 
атмосферска вода 
и сл.)

 • Најмалку 3 зелени 
покриви и зелени 
фасади на јавни 
градски згради се 
изведени за подобрена 
урбана отпорност

 • Број на локации;

 • Површина под 
зелени покриви/
зелени фасади.

 • Најмалку 3 зелени 
покриви/фасади.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.
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18 Инсталирање 
и редовно 
одржување 
панична 
инсталација 
(светилки, 
сирени и сл.) и 
инфраструктура 
за итни состојби 
(евакуациони 
знаци, табли, 
патокази и сл.)

 • Панична инсталација и 
инфраструктура за итни 
состојби е инсталирана 
и редовно е одржувана 
во сите објекти во 
општинска сопственост 
на подрачјето на Град 
Скопје. 

 • Број на објекти и 
локации;

 • Тип и вид панична 
инсталација и 
инфраструктура.

 • Зајакната заштита 
на граѓаните и 
институциите во 
случај на итни 
состојби и настани

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

19 Обезбедување 
и инсталација 
на панична 
инсталација и 
детектори за чад и 
јаглерод моноксид 
за домовите 
на лицата од 
ранливите 
категории граѓани

 • Најмалку 300 
домаќинства на лица 
од ранливите категории 
граѓани имаат панична 
инсталација и вградени 
детектори за чад и 
јаглерод моноксид

 • Број на објекти и 
локации;

 • Тип и вид панична 
инсталација и 
детектори;

 • Број на корисници 
м/ж.

 • 300 објекти во Град 
Скопје;

 • Приближно 1 000 
лица се корисници.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
работите.

МЕРКА 2.1.2: Реализација на неструктурни работи за превенција и ублажување катастрофи

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

20 Реализирање 
неструктурни 
работи за заштита 
од пожари

 • Поставени се 30 
информативни табли 
за забрана на палење 
стрништа на жешките 
точки;

 • Поставени се 40 
информативни табли 
за опасност од шумски 
пожари/забрана за 
палење оган на жешките 
точки;

 • Редовно отстранување 
на тревата и вегетацијата 
покрај локалните 
сообраќајници; 

 • Изработени се 
потребните проекти за 
противпожарна заштита 
и хидрантска мрежа.

 • Изработени се проекти 
и елаборати за ППЗ и 
панична инсталација на 
објектите.

 • Број на локации;

 • Тип  табли;

 • Исчистена 
површина во м2 од 
треви и вегетација 
покрај локалните 
сообраќајници.

 •  Број на изработени 
проекти.

 • Број на локации;

 • Тип табли;

 • Исчистена 
површина во м2 од 
треви и вегетација 
покрај локалните 
сообраќајници.

 • Број на изработени 
проекти.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Техничка 
спецификација;

 • Потврда за испорака 
на табли;

 • Градежна книга;

 • Извештај за 
работите;

 • Фото/ 
документација.

21 Информативна 
кампања за 
заштита од пожари 
на објекти преку 
намалување 
на пожарната 
осетливост на 
објектите

 •  Реализирана е 
кампања за заштита 
од пожари на објекти 
преку намалување на 
пожарната осетливост 
на објектите 

 • Број на локации со 
знаци за поплавен 
бран;

 • Број на планови/
проекти.

 • Вид кампања;

 • Број на корисници/
целна група (м/ж)

Годишно    •  • Информативен 
материјал;

 • Извештаи од 
настани.



95

22 Реализирање 
работи за заштита 
од поплави

 • Обележување на 
поплавниот бран 
низводно од високите 
брани во загрозените 
подрачја.

 • Изработка на планска/
проектна документација 
за уредување/
проширување речни 
корита и порои според 
приоритетна програма;

 • Изработка на проекти 
според решенија 
засновани врз 
природата.

 • Изработка на планска и 
проектна документација 
за уредување на 
отворените канали 
за наводнување и за 
одводнување и за 
реконструкција на 
ободниот канал на 
Скопско Поле.

 • Број на локации за 
пошумување;

 • Вид садници;

 • Број на садници.

 • 20 локации;

 • 10 плански/
проектни 
документи.

 • 2 решенија 
засновани врз 
природата.

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Извештај за 
обезбедени 
садници;

 • Извештај за 
работите.

23 Воспоставување 
систем за 
тревожење во 
случај на рушење 
на браните Матка 
и Козјак

 •  Воспоставен е систем 
за тревожење на 
населението низводно 
од браните Матка и 
Козјак

 • Број на локации;

 • Број на мерни 
станици;

 • Број на оператори.

 • Вид систем за 
тревожење;

 • Вид медиуми за 
известување;

 • Број на локации;

 • Број на корисници 
(м/ж).

Годишно  • Техничка 
спецификиација/

 • студија;

 • Техничка 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај за 
реализирани 
работи.

24 Изработка 
на планска 
и проектна 
документација 
за зајакнување 
(ретрофит) 
за заштита од 
земјотрес на 
приоритетни 
објекти во 
сопственост на 
Град Скопје

 • Изработена е 
планската и проектната 
документација според 
приоритетната листа на 
инвестиции

 • Број на планови/
проекти;

 • Број на објекти;

 • Вид објекти;

 • Локации.

 • Зајакнати се 
4 објекти од 
земјотрес.

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Планска/
проектна 
документација;

 • Извештаи од 
работите.

25 Изработка 
на планска 
и проектна 
документација 
за зајакнување 
(ретрофит) 
за заштита од 
силни ветрови 
на приоритетни 
објекти во 
сопственост на 
Град Скопје

 • Изработена е 
планската и проектната 
документација според 
приоритетната листа на 
инвестиции

 • Број на планови/
проекти;

 • Број на објекти;

 • Вид објекти;

 • Локации.

 • Зајакнати се 6 
објекти од силни 
ветрови.

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Планска/
проектна 
документација;

 • Извештаи од 
работите.

26 Изработка 
на планска 
и проектна 
документација за 
стабилизација на 
терен и санирање 
свлечишта и 
ерозии

 • Изработена е 
планската и проектната 
документација според 
приоритетната листа на 
инвестиции

 • Изработка на проекти 
според решенија 
засновани врз 
природата.

 • Број на локации;

 • Вид опасност;

 • Зафатено население 
(м/ж).

 • 3 објекти со зелени 
кровови/фасади.

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Планска/
проектна 
документација;

 • Извештаи од 
работите.
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27 Изработка 
на планска 
и проектна 
документација 
за изградба на 
зелени покриви 
и зелени фасади 
на јавни градски 
згради за 
подобрена урбана 
отпорност

 • Изработена е 
планската и проектната 
документација според 
приоритетната листа на 
инвестиции

 • Број на планови/
проекти;

 • Број на објекти;

 • Вид објекти;

 • Локации.

 • 20 јавни објекти;

 • 10 000 м2 
површина.

 • 50 локации

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Планска/
проектна 
документација;

 • Извештаи од 
работите.

28 Пошумување 
голини и јавни 
простори за 
заштита од 
ерозија, силни 
ветрови и сл.

 • Реализирање 
редовни активности 
за пошумување на 
голините и јавните 
простори

 • Број на локации за 
пошумување;

 • Вид садници;

 • Број на садници.

 •     •

 • Пошумени локации;

 • Број на садници.

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Извештај за 
обезбедени 
садници;

 • Извештај за 
работите.

29 Мониторинг над 
загадувањето на 
воздухот, водата 
и почвата од 
операторите 
со Б-еколошка 
дозвола

 • Реализирање редовен 
мониторинг.

 • Број на локации;

 • Број на мерни 
станици;

 • Број на оператори.

 • 12 локации;

 • 12 мерни станици;

 • 8 оператори 
со Б-еколошка 
дозвола.

Годишно  •  Техничка 
спецификација;

 • Извештаи од 
мониторинг;

 • Елаборати за 
Б-еколошки 
дозволи.

30 Заштита на 
земјоделските 
имоти од 
временски 
непогоди

 • Едукативни настани 
за осигурување 
на земјоделските 
површини;

 • Примена на систем 
„капка по капка“ за 
заштеда на вода;

 • Заштита на посевите од 
град со поставување 
заштитни мрежи

 • Број на едукативни 
настани;

 • Број на присутни 
земјоделци + м/ж;

 • Број на издадени 
осигурителни 
полиси;

 •  Број на посеви 
заштитени од град;

 • Површина на 
земјоделско 
земјиште заштитена 
од град.

 • 5 едукативни 
настани;

 • 30 посеви со 
систем „капка по 
капка“;

 • 30 посеви 
заштитени од град.

Годишно  • Извештај од 
едукативни 
настани;

 • Список на 
присутни 
земјоделци;

 • Издадени 
осигурителни 
полиси;

 • Техничка 
спецификација за 
систем „капка по 
капка“;

 • Техничка 
спецификација на 
заштитни мрежи;

 • Извештај за 
работите.

31 Редовна проценка 
на степенот на 
заштита од пожари 
и други опасности 
на домаќинствата 
на лицата од 
ранливите 
категории граѓани

 • Проценка на степенот 
на заштита од пожари 
на најмалку 300 
домаќинства на лица 
од ранливите категории 
граѓани

 • Број на локации;

 • Број на корисници 
– семејства + м/ж + 
возрасни групи.

 • 300 домаќинства 
во населените 
места по 
приоритет;

 •     • 1 000 лица се 
корисници.

Годишно  • Извештај за избор 
на локации;

 • Изработени 
проценки.

32 Дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација на 
јавните површини 
и установи

 • Реализирана е 
дезинфекција на 
јавните површини 
и установи според 
потребите на одговорот 
на КОВИД-19;

 • Реализирана е 
дезинсекција и 
дератизација за 
превенција од 
векторски преносливи 
болести и зоонози.

 • Број на јавни 
објекти;

 • Површина во м2 која 
е дезинфицирана.

 • Површина во м2 
на која е извршена 
дезинскеција;

 • Број на објекти/
локации во која 
е извршена 
дератизација.

 • 25 јавни објекти;

 • 15 000 м2 
површина.

 • 60 локации

Годишно  • Извештај за избор 
на локации;

 • Извештај од 
работите.
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2.2: Граѓаните на Град Скопје се навремено информирани за ризиците и опасностите и се вклучени во 
локалната рамка за отпорност

МЕРКА 2.2.1: Навремено информирање и активно вклучување на ранливите категории граѓани во локалната рамка на 
отпорност

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

33 Вклучување на 
најранливите 
категории 
население кои 
би биле најмногу 
погодени од 
природните 
катастрофи, 
климатските 
промени и 
здравствените 
кризи во 
намалувањето 
ризици од 
катастрофи со 
цел за планирање 
ефикасна 
поддршка и помош 

 • Изработена е мапа на 
најранливите категории 
граѓани на подрачјето 
на градот;

 • Ранливите групи 
граѓани се вклучени 
во подготовката на 
проценките и планските 
документи;

 • Реализирани се целни 
активности за јакнење 
на свеста и знаењето 
за НРК на ранливите 
категории граѓани;

 • Изработени се 200 
плана за заштита 
и спасување на 
домаќинствата на 
лицата со попреченост/
лица од ранливите 
групи граѓани 
од подрачјето на 
општината;

 • Најмалку 200 лица 
со попреченост/
од ранливите групи 
граѓани учествувале во 
едукација за заштита и 
самозаштита.

 • Број на локации;

 • Број на лица – 
семејства + м/ж + 
возрасни групи.

 • Сите населени 
места на 
подрачјето на 
градот;

 • Сите ранливи 
групи се мапирани;

 • 200 домаќинства 
во населените 
места;

 • 200 лица се 
корисници.

Годишно  • Извештај за избор 
на локации/лица;

 • Изработена мапа;

 • Изработени 
проценки;

 • Извештаи од 
активности.

МЕРКА 2.2.2: Континуирано информирање и едукација на населението од Град Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

34 Имплементирање 
активности за 
информирање 
и едукација на 
населението 
за намалување 
ризици од 
катастрофи

 • Пристапување на Град 
Скопје на иницијативата 
на УНДРР Make 
Cities Resilient (Да ги 
направиме градовите 
отпорни) 
https://mcr2030.undrr.org/ 

 • Еднаш годишно, 
на 13 октомври на 
Меѓународниот ден за 
намалување ризици 
од катастрофи се 
реализира отворен ден 
на градот и ЈП за средби 
со граѓани и граѓански 
иницијативи за НРК;

 • Редовно се реализирани 
активности за подигање 
на јавната свест за НРК 
и климатските промени 
преку содржина 
на градската веб-
страница, поставување 
илустрирани постери, 
јавни предавања и сл.

 • Формирани се 10 
тима за врсничка 
едукација на теми 
за НРК и климатски 
промени и реализирани 
се активности за 
подигнување на свеста 
на младите.

 • Број на учесници;

 • Број на иницијативи;

 • Вид активности за 
подигнување на 
јавната свест;

 • Број на учесници;

 • Опфатено 
население + м/ж;

 • Број на членови 
на тимовите за 
врсничка едукација

 • 150 лица учесници 
во отворениот ден;

 • 6 иницијативи на 
годишно ниво;

 • 10 годишни 
активности;

 • 30 лица се 
членови на 10-те 
тима за врсничка 
едукација.

Годишно  • Извештај од 
отворениот ден;

 • Информативен 
и едукативен 
материјал;

 • Извештаи од 
спроведени 
активности;

 • Одлука за 
формирање 
тимови за 
врсничка 
едукација;

 • Извештаи за 
работа на 
тимовите.

https://mcr2030.undrr.org/
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35 Јакнење на 
знаењето и 
капацитетот 
за НРК на 
членовите на 
Локалниот совет 
за превенција и 
советодавните 
групи граѓани 
во месните 
заедници

 • Јакнење на знаењето 
и капацитетот за 
НРК на членовите на 
Локалниот совет за 
превенција;

 • Јакнење на знаењето 
и капацитетот за 
НРК на членовите на 
советодавните групи 
граѓани во месните 
заедници

 • Број на учесници;

 • Број на настани;

 • Број на месни 
заедници.

 • 30 члена на 
локалниот совет;

 • 40 члена на 
советодавните 
групи  граѓани;

 • 30 месни 
заедници.

Годишно  • Извештај од 
настаните за 
едукација;

 • Информативен 
и едукативен 
материјал;

 • Извештаи од 
спроведени 
активности.

36 Промовирање 
на Прирачникот 
за граѓани за 
управување со 
кризи

 • Издаден е Прирачник 
за граѓани за 
управување со кризи 
и промовиран е во 
заедницата

 • Број на 
примероци;

 • Број на 
промотивни 
настани;

 • Број на 
пристапувања на 
онлајн верзијата 
на прирачникот.

 • Граѓаните од 
Град Скопје се 
едуцирани за 
управување со 
кризи.

Годишно  • Издаден е 
Прирачник 
за граѓани за 
управување со 
кризи;

 • Извештај од 
промотивните 
настани.

37 Континуирана 
е промоција на 
волонтерството 
и работата на 
доброволните 
противпожарни 
друштва во Град 
Скопје

 • Промоција на 
волонтерството за 
заштита од пожари;

 • Утврдување 
на потребата 
и формирање 
доброволно 
противпожарно 
друштво

 • Број на 
реализирани 
активности;

 • Број на повици 
за вклучување 
волонтери во 
ДППД;

 • Број на нови 
волонтери – 
членови на ДППД 
(м/ж).

 • Волонтерството 
во 
противпожарната 
заштита и 
членувањето 
во ДППД е 
континуирано 
промовирано.

Годишно  • Извештај од 
активности;

 • Извештај од 
ДППД.

38 Континуирана 
едукација за НРК, 
климатските и 
здравствените 
ризици на 
членовите на 
извидничките 
одреди во Град 
Скопје

 • Годишни настани за 
јакнење на знаењето 
и капацитетот на 
НРК на членовите на 
извидничките одреди

 • Број на настани;

 • Број на 
извиднички 
одреди;

 • Број на извидници.

 • 9 настани;

 • Три извиднички 
одреди;

 • 60 извидници.

Годишно  • Извештај од 
активности.
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Подготвено Скопје – Засилена  подготвеност за навремен, ефикасен и ефективен 
одговор на катастрофи и отпорен опоравок на Град Скопје

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3.1: Град Скопје и неговите граѓани се подготвени за одговор

МЕРКА 3.1.1: Изработка на планска документација за подготвеност

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

39 План за заштита 
и спасување 
на Град Скопје 
и градски 
установи

 • Донесен/ажуриран 
План за заштита 
и спасување 
на Град Скопје 
(административна 
зграда);

 • Донесени се 
Планови за заштита 
и спасување на 
градските установи 
и институции на 
подрачјето на Град 
Скопје

 • Донесен е План 
за заштита и 
спасување;

 • Број на градски 
установи и 
институции 
со планови 
за заштита и 
спасување.

 • Изработени 
и донесени 
се планови 
за заштита и 
спасување на 
ЕЛС Скопје 
и неговите 
установи и 
институции.

Годишно  • Објавен е План 
за заштита и 
спасување на 
Град СКопје;

 • Објавени се 
планови за 
заштита и 
спасување 
на градските 
установи и 
институции;

 • Одлуки за 
донесување 
на плановите 
за заштита и 
спасување.

40 Донесување 
План за 
продолжено 
дејствување 
(Business 
Continuity Plan) 
на Град Скопје

 • За прв пат е донесен 
План за продолжено 
дејствување на Град 
Скопје

 • Донесен е План 
за продолжено 
дејствување на 
Град Скопје

 • Обезбедено е 
континуирано 
дејствување на 
Град Скопје

Годишно  • Одлука за 
донесување 
План за 
продолжено 
дејствување;

 • План за 
Продолжено 
дејствување;

 • Одлука за 
усвојување.

41 Ажурирање 
Надворешен 
план за итни 
(вонредни) 
состојби

 • Ажуриран е 
Надворешен план 
за итни (вонредни) 
состојби според 
Законот за заштита на 
животната средина

 • Ажуриран е 
Надоврешен план 
за итни (вонредни) 
состојби на Град 
Скопје

 • Зајакната  е 
превенција и 
подготвеност 
за техничко-
технолошки 
инциденти и 
катастрофи

Годишно  • Одлука за 
донесување 
Надворешен 
план;

 • Надоврешен 
план за итни 
(вонредно) 
состојби;

 • Одлука за 
усвојување.

42 Донесување 
План за 
комуникација 
за време на 
итни/кризни/
вонредни 
состојби

 • За прв пат е донесен 
План за комуникација 
за време на итни/
кризни/вонредни 
состојби

 • Донесен е План 
за комуникација 
за време на итни/
кризни/вонредни 
состојби.

 • Зајакната и 
навремена кризна 
комуникација.

Годишно  • Одлука за 
донесување 
план;

 • План за 
комуникација:

 • Одлука за 
усвојување на 
планот.
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43 Изработка 
на студија 
за сообраќај 
со модел за 
евакуација за 
Град Скопје

 • За прв пат е 
изработена студија 
со сообраќај и модел 
за евакуација на Град 
Скопје

 • Донесена е 
Студија на 
сообраќај и модел 
за евакуација на 
Град Скопје;

 • Број на правци за 
евакуација;

 • Број на 
евакуирани 
граѓани (м/ж)

 • Обезбедена 
е сигурна и 
навремена 
евакуација 
на граѓаните 
во случај на 
катастрофи.

Годишно  • Одлука за 
донесување на 
студијата;

 • Студија за 
сообраќај 
со модел за 
евакуација за 
Град Скопје;

 • Одлука за 
усвојување и 
вградување 
во Планот 
за заштита и 
спасување на 
Град Скопје

МЕРКА 3.1.2: Обезбедување соодветна опрема и професионална обука и тренинг

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

44 Јакнење на 
капацитетите 
на членовите 
на градскиот 
штаб за заштита 
и спасување 
(со фокус на 
подобрено 
командување, 
координација, 
комуникација 
и соработка на 
локално ниво 
во рамките на 
системите за 
управување со 
кризи и заштита 
и спасување)

 • Годишна обука со 
цел за зајакнување 
на знаењето и 
капацитетите 
на членовите на 
градскиот штаб;

 •  Воспоставување 
ГИС- модул за 
координација, 
командување и 
донесување одлуки 
на Градскиот кризен 
штаб;

 • Инфраструктурно 
уредување на 
просториите на 
Градскиот кризен 
штаб и набавка на 
потребна опрема.

 • Број на учесници 
(м/ж);

 • Број на настани;

 • Број на модули на 
ГИС платофрма;

 • Тип и вид хардвер 
и софтвер

 • 15 члена и 
заменици-
членови;

 • Реализирана 
обука на две 
години.

Годишно  • Едукативен 
материјал;

 • Техничка 
спецификација;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

45 Зајакнување на 
капацитетите 
на просторните 
сили за заштита 
и спасување на 
Град Скопје

 • Набавени се 
минимумот на 
потребната опрема и 
средства;

 • Реализирана е 
професионална 
обука и тренинг на 
просторните сили

 • Тип/вид набавена 
опрема и 
средства;

 • Број на настани;

 • Број на членови на 
просторните сили 
(м/ж).

 • Членовите на 
просторните 
сили за заштита 
и спасување 
располагаат 
со потребните 
опрема и 
средства и  со 
подобрени 
капацитети.

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Потврда за 
прием на 
опрема/
средства;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

46 Зајакнување на 
капацитетите на 
БППЗ Скопје

 • Набавен е минимум 
на потребната 
опрема;

 • Воспоставени се два 
потцентри во Бутел и 
во Кисела Вода.

 • Реализирана е 
професионална обука 
и тренинг на БППЗ

 • Тип/вид набавена 
опрема и 
средства;

 • Број на настани;

 • Број на членови на 
БППЗ (м/ж).

 • Членовите 
на БППЗ 
располагаат 
со потребните 
опрема и 
средства и  со 
подобрени 
капацитети.

 • 2 потцентри во 
Бутел и Кисела 
Вода.

Годишно  • Техничка 
спецификација;

 • Потврда за 
прием на 
опрема/
средства;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.



101

47 Редовна обука 
на претставници 
на ЕЛС Скопје 
за користење 
ИКТ-алатки за 
намалување 
ризици од 
катастрофи

 • Клучните лица од ЕЛС 
Скопје се обучени 
за користење на 
МКФФИС-алатката;

 • Клучните лица од ЕЛС 
Скопје се обучени за 
користење на НИКС-
алатката.

 • Број на стручни 
лица од 
општинската 
администрација.

 • 6 стручни лица 
се обучени за 
користење на 
МКФФИС и 
НИКС-алатките.

Годишно  • Едукативен 
материјал;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

48 Обука за 
комуникација 
во услови на 
катастрофа или 
криза за лицата 
задолжени за 
комуникација и 
за членовите на 
градскиот штаб

 •  Клучните лица 
се обучени за 
успешна и ефикасна 
комуникација во 
услови на катастрофа 
или криза

 • Број на стручни 
лица од 
општинската 
администрација.

 • 15 стручни лица 
се обучени за 
комуникација.

Годишно  • Едукативен 
материјал;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

МЕРКА 3.1.3: Реализација на активности за подготвеност на граѓаните на Град Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

49 Реализирање 
обуки, 
симулациони 
вежби и вежби 
за евакуација 
на граѓаните 
во месните 
заедници во 
услови на 
пандемија

 • Реализирани се 
најмалку 5 обуки, 
симулациони 
вежби или вежби 
за евакуација во 
најизложените месни 
заедници

 • Реализирани се 
најмалку 5 обуки, 
симулациони вежби 
и вежби за евакуација 
на станарите од 
најизложените високи 
згради.

 • Вид вежби;

 • Број на настани;

 • Број на учесници 
(м/ж).

 • 5 вежби;

 • 160 лица се 
учесници.

Годишно  • Извештај од 
спроведени 
активности.

50 Реализирање 
редовни 
активности за 
подготвеност 
и одговор на 
катастрофи во 
јавни установи 
(на пр. градски 
објекти, 
училишта и сл.), 
вклучувајќи 
обуки, 
симулациони 
вежби и вежби 
за евакуација 
со учество 
на локалните 
ресурси во 
итни ситуации 
и во услови на 
пандемија

 • Редовна реализација 
на вежби во 
градските установи 
и институции во 
услови на пандемија 
и во услови по 
завршувањето на 
пандемијата.

 • Вид вежби;

 • Број на настани;

 • Број на учесници 
(м/ж).

 • 10 вежби;

 • 200 лица се 
учесници.

Годишно  • Извештај од 
спроведени 
активности.

51 Едукација на 
населението 
изложено на 
ризици во 
жешките точки

 • Фокусирана едукација 
на изложеното 
население на ризикот 
од земјотрес, шумски 
пожари, пожари на 
објекти и поплави.

 • Број на настани;

 • Број на населени 
места;

 • Број на учесници 
(м/ж).

 • 20 населени 
места;

 • 600 лица се 
учесници.

Годишно  • Извештај од 
спроведени 
активности.
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52 Фокусирано 
јакнење на 
знаењето и 
капацитетите 
за подготовка 
и одговор на 
ранливите 
категории 
граѓани (жени, 
млади, постари 
лица, лица со 
посебни потреби 
и др.)

 • Фокусирана едукација 
за подготвеност и 
одговор на ранливите 
категории граѓани

 • Број на настани;

 • Број на населени 
места;

 •  Број на учесници 
(м/ж)

 • 20 населени 
места;

 • 200 лица се 
учесници.

Годишно  • Извештај од 
спроведени 
активности.

53 Континуирано 
јакнење на 
знаењето и 
јавната свест за 
здравствената 
заштита и 
здравствените 
кризи на 
локално ниво, со 
посебен осврт 
на потребите и 
способностите 
на ранливите 
категории 
граѓани.

 • Реализирање 
на здравствена 
едукација со посебен 
осврт на ранливите 
категории граѓани

 • Број на настани;

 • Број на населени 
места;

 • Број на учесници 
(м/ж).

 • 30 населени 
места;

 • 300 лица се 
учесници.

Годишно  • Извештај од 
спроведени 
активности.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3.2: Навремен, ефикасен и ефективен одговор на катастрофи

МЕРКА 3.2.1: Организација на итен одговор на Општина Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

54 Определување 
патишта и 
локации за 
евакуација 
на граѓаните 
и нивно 
обележување

 • Главните патишта и 
локации за евакуација 
и собирни места во 
градот се определени 
и обележани

 • Број на локации;

 • Број на населени 
места;

 • Број на знаци.

 • Определени 
се патиштата 
и локациите 
и истите се 
обележани со 
цел за непречена 
евакуација.

Годишно  • Мапа на 
патишта и 
локации;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

55 Засилена 
контрола на 
квалитетот на 
водата за пиење 
од водоводите 
и проверка 
на водата од 
природните 
извори во 
случај на суша 
или други 
елементарни 
непогоди

 • Реализирање 
зачестени контроли 
на квалитетот на 
водата за пиење 
од водоводите и 
проверка на водата од 
природните извори

 • Број на контроли;

 • Вид контроли;

 • Број на населени 
места.

 • Според 
програмите и 
плановите се 
врши контрола 
во сите зафатени 
населени места.

Годишно  • Мапа на 
населени места;

 • Резултати од 
спроведени 
контроли со 
вредности;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

56 Редовно 
информирање 
на населението

 • Редовно 
информирање 
преку подготвени 
соопштенија за 
локални медиуми, 
социјални мрежи и сл.

 • Број на настани;

 • Број на населени 
места;

 • Опфатено 
население (м/ж).

 • Сите населени 
места и сите 
граѓани

Годишно  • Извештај од 
спроведени 
активности.
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57 Доставување 
заштитна опрема 
за КОВИД-19 
за ранливите 
категории 
граѓани

 • Редовно доставување 
заштитна опрема 
(на пр. заштитни 
маски, средства 
за дезинфекција, 
заштитни ракавици и 
сл.) за КОВИД-19 за 
ранливите категории 
граѓани 

 • Број на парчиња 
на опрема;

 • Број на населени 
места;

 • Број на граѓани-
приматели (м/ж)

 • Обезбедена 
заштита од 
пренесување 
на КОВИД-19 за 
најранливите 
категории 
граѓани

Годишно  • Спецификација;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3.3: Осигурување на отпорен опоравок на Општина Скопје и нејзините граѓани

МЕРКА 3.3.1: Воспоставување систем за брзо и точно утврдување на штетите и потребите на населението

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

58 Воспоставување 
база на податоци 
на Општина 
Кичево за штети, 
загуби и потреби 
на погоденото 
население

 • Воспоставна е база 
на податоци за штети, 
загуби и потреби на 
погоденото население 
во дигитална форма

 • Вид база на 
податоци;

 • Опфатено 
население (м/ж).

 • Погоденото 
население 
е опфатено 
во базата на 
податоци.

Годишно  • Извештај од 
базата на 
податоци;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

59 Проценка на 
потребите на 
населението 
по катастрофа 
со осврт на 
потребите на 
ранливите групи 
население (жени, 
млади, стари, 
лица со посебни 
потреби и др.)

 • Потребите на 
населението 
се проценети 
непосредно по 
катасторфалниот 
настан

 • Број на населени 
места;

 • Вид потреби;

 • Опфатено 
население (м/ж).

 • Проценети се 
потребите на 
погоденото 
население по 
катастрофален 
настан.

Годишно  • Извештај од 
проценките;

 • Извештај од 
спроведени 
активности.

60 Обезбедување 
итни потреби 
на населението 
по катастрофа 
со осврт на 
потребите на 
ранливите групи 
население (жени, 
млади, стари, 
лица со посебни 
потреби и др.)

 • Обезбедени се 
потребите на 
населението 
непосредно по 
катастрофалниот 
настан

 • Број на населени 
места;

 • Вид итни потреби;

 • Опфатено 
население (м/ж);

 • Опфатени 
ранливи категории 
граѓани (м/ж).

 • Обезбедени се 
итните потреби 
за погоденото 
население.

Годишно  • Извештај од 
проценките;

 •  Извештај од 
спроведени 
активности.
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МЕРКА 3.3.2: Реализирање активности за отпорен опоравок на населението на Општина Скопје

АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ПОСАКУВАНА ЦЕЛ
ФРЕКВЕНЦИЈА 
НА СЛЕДЕЊЕ

ИЗВОР НА 
ВЕРИФИКАЦИЈА

61 Реализирање 
мерки за 
ревитализација 
по настанати 
катастрофални 
настани

 • Ревитализација по 
шумски пожари, 
пожари на отворено и 
на објекти поплави и 
други опасности.

 • Број на настани;

 • Број на планови за 
ревитализација;

 • Број на мерки за 
ревитализација;

 • Опфатено 
население (м/ж).

 • Реализирани 
се плановите 
и мерките за 
ревитализација. 
по катастрофални 
настани 

Годишно  • Планови за 
ревитализација;

 • Извештај од 
спроведени 
мерки и 
активности.

62 Отпорна 
рехабилитација 
на објекти 
погодени од 
катастрофален 
настан според 
начелото 
„Изгради 
повторно 
подобро“

 • Рехабилитирани/
реконструирани 
се 4 објекти во 
сопственост на 
општината до 2025 

 • 4 објекти по 
приоритет.

 • Два приоритетни 
објекта се 
рехабилитирани/
реконструирани.

Годишно  • Техничка 
документација;

 • Проектна 
документација;

 • Градежна книга/
дневник;

 • Извештај од 
спроведена 
работа.
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10. РАЗГЛЕДНИЦИ ОД ИДНИНАТА 

Замислете дека сте во 2030 година...
Со неколку кратки реченици напишете колку Град Скопје е отпорен на катастрофи, какви 
мерки се презеле, како вие се чувствувате во поглед на тоа.
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Општина Градоначалник Советници Сектори/одделенија  
(20 Сектори со 69 Одделенија)

Скопје Данела Арсовска 45 1.Сектор за управување со човечки ресурси

-Одделение за вработување, унапредување, 
мобилност и права и одговорности од работен 
однос;

-Одделение за мотивација, оценување, стручно 
оспособување и усовршување;

2. Сектор за финансиски прашања

-Одделение за буџетска координација;

-Одделение за буџетска контрола;

-Одделение за сметководство и плаќања;

3.Сектор за даноци и комунални такси

-Одделение за утврдување и наплата на данок на 
промет на недвижности и данок на наследство и 
подарок;

-Одделение за утврдување и наплата на данок 
на имот;

-Одделение за утврдување и наплата на 
комунални такси и други надоместоци;

-Одделение за присилна наплата, сметководство 
и плаќања за даноци на имот, комунални такси и 
други надоместоци;

-Одделение за прием, издавање, заверка на 
документи за даноци на имот, комунални такси и 
други надоместоци;

-Одделение за проценка на недвижен имот;

4.Сектор за правни работи

-Одделение за норматива

-Одделение за правна заштита

5.Сектор за локален економски развој

-Одделение за поддршка на развој на мали 
и средни претпријатија, претприемништво и 
иновации;

-Одделние за поддршка на развој на 
занаетчиство и трговија;

-Одделение за поддршка на развој на туризам и 
угостителство;

6.Сектор за планирање и уредување на 
просторот

-Одделение за просторно и урбанистичко 
планирање;

-Одделение за уредување градежно земјиште;

-Одделение за подготвителни работи, 
недвижен имот, постапка за експропријација на 
недвижности и имотно правни работи;

-Одделение за изградба на инфраструктурни и 
комерцијални (капитални) објекти;

-Одделение за подготовка на техничка 
документација од областа на уредување на 
просторот; 
-Одделение за урбана опрема;

-Одделение за издавање одобренија за градење;

ПРИЛОГ 1 – Администрација на Град Скопје  
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7.Сектор за комунални работи

-Одделение за комунални работи од областа на 
водоснабдувањето и одведувањето на урбаните 
отпадни води;

-Одделение за комунални работи од областа 
на комуналната хигиена и за други комунални 
работи;

-Одделение за комунални работи од областа на 
одржување и користење на паркови и зеленило;

-Одделение за категоризација, нумерирање и 
именување на инфраструктурни објекти;

8.Сектор за сообраќај

-Одделение за организација на јавен превоз;

-Одделение за мониторинг и контрола;

-Одделение за техничко регулирање на 
сообраќајот;

-Одделение за планирање на одржлива урбана 
мобилност;

-Одделение за товарен сообраќај и урбана 
логистика;

9.Сектор јавни дејности

-Одделение за спорт и млади;

-Одделение за култура;

-Одделение за социјална, детска и здравствена 
заштита;

10.Сектор за образование

-Одделение за образование;

-Одделение за поддршка на процесите во 
образованието;

11.Сектор за заштита на животната средина и 
природата

-Одделение за квалитет на амбиентниот воздух, 
адаптација и намалување на климатски промени, 
заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;

-Одделение за заштита и унапредување на 
природата и зеленилото;

-Одделение за заштита и спречување од 
загадување на водата и почвата;

-Одделение за стратешко управување со 
животната средина и планирање и подигнување 
на јавната свест за животната средина;

-Одделение за енергетика, енергетска 
ефикасност и обновливи извори на енергија;

12.Сектор за меѓународна соработка и поддршка 
на здруженија на граѓани

-Одделение за меѓународна соработка;

-Одделение за соработка и поддршка на 
здруженија и фондации;

-Одделение за европска интеграција;
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13.Сектор за информатички технологии и 
модернизација

-Одделение за развој на информациониот систем 
на Град Скопје;

-Одделение за географски информационен 
систем (ГИС);

-Одделение за информатичко-комуникациската 
инфраструктура;

14.Сектор за поддршка на градоначалникот

-Одделение за координација на активностите на 
градоначалникот;

-Одделение за односи со јавноста и информации 
за граѓаните;

-Одделение за управување со квалитет;

15.Сектор за поддршка на Советот на Град Скопје

-Одделение за организација на седници на 
Советот на Град Скопје;

-Одделение за поддршка на комисиите и 
Координативното тело на градоначалници;

16.Сектор за општи работи

-Одделение за стручни и стручно-
административни работи;

-Одделение за преведување и лекторирање;

-Одделение за помошни работи;

17.Сектор - инспекторат на Градот Скопје

-Одделение за комунална инспекција;

-Одделение за комунални редари;

-Одделение за инспекција за патен сообраќај и 
инспекција за патишта;

-Одделение за даночна инспекција и инспекција 
за наплата на комунални и други такси;

-Одделение за инспекциски надзор од другите 
надлежности на Град Скопје и стручно-
административна поддршка на секторот;

-Одделение за инспекциски надзор над 
животната средина во Град Скопје;

18.Сектор за внатрешна ревизија

-Одделение за внатрешна ревизија на 
администрацијата на Град Скопје;

-Одделение за внатрешна ревизија на јавните 
претпријатија основани од Град Скопје;

-Одделение за внатрешна ревизија на јавните 
установи основани од Град Скопје;

19.Сектор за заштита и спасување

-Одделение за заштита и спасување и 
административна поддршка на Територијална 
противпожарна единица на Град Скопје (БППЗ);

-Територијална противпожарна единица на Град 
Скопје;

20.Сектор за јавни набавки

-Одделение за нормативно правни и 
административни работи од областа на јавните 
набавки;

-Одделение за спроведување на постапки за 
јавни набавки;
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ПРИЛОГ 2 – Надлежности на Град Скопје  

Во согасност со Законот за Градот Скопје, надлежностите во областите утврдени 
со Уставот на Република Северна Македонија ги извршуваат органите на Градот 
Скопје и органите на општините во Градот Скопје. Работите од локално значење 
што се функционално неделиви и еднакво значајни за целото подрачје на 
градот Скопје, ги вршат органите на градот Скопје. Додека, работите од локално 
значење што се функционално деливи по својот карактер и се од значење за 
општините во градот Скопје, ги вршат органите на општините во градот Скопје.
Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење на градот 
Скопје се:

1. Планирање и уредување на просторот

 › донесување просторен план на градот Скопје;

 › донесување генерален урбанистички план на градот Скопје;

 › Давање мислење за предлогот на деталните урбанистички планови, 
урбанистички проекти и

 › урбанистички планови за населените места што ги донесуваат општините 
во градот Скопје;

 › уредување градежно земјиште, и

 › утврдување стандарди и давање согласност за поставување времени објекти, 
мебел и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје.

2. Заштита на животната средина и природата

 › заштита, преземање мерки и спречување од загадување на водата, воздухот, 
земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачкото 
зрачење на подрачјето на градот Скопје.

3. Локален економски развој

 › планирање на локалниот економски развој на градот Скопје;

 › утврдување развојни и структурни приоритети на ниво на градот Скопје;

 › водење локална економска политика на ниво на градот Скопје;

 › утврдување стратегија и давање поддршка на развојот на малите и средните 
претпријатија и претприемништвото;

 › развој и поттикнување алтернативен и културен туризам, и

 › подобрување на условите за престој на туристите во градот Скопје и 
туристичко пропагандно информирање.
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4. 4. Комунални дејности

 › изградба, користење, заштита и одржување магистрални и собирни улици 
и други

 › инфраструктурни објекти;

 › категоризација и именување на градски населби, улици, плоштади, мостови 
и други инфраструктурни објекти;

 › снабдување со вода за пиење од единствениот водоснабдувачки систем на 
градот Скопје;

 › одведување и пречистување на отпадните води;

 › одведување и испуштање на атмосферските води;

 › обработка и испорака на технолошката вода;

 › изградба и одржување на јавното осветлување на магистралните и собирните 
улици на подрачјето на градот Скопје;

 › собирање и транспортирање на комуналниот и друг вид неопасен отпад ;

 › одржување на депониите за комунален и друг вид неопасен отпад;

 › уредување и организирање на јавниот градски и приградски превоз на 
патници; одржување на јавната чистота на јавните сообраќајни површини;

 › одржување и користење на градските паркови, парк-шумите на подрачјето 
на градот Скопје, водните и спортско-рекреативни зони, утврдени со 
генералниот урбанистички план и други заштитени подрачја во согласност 
со закон;

 › одржување на зеленилото на магистралните и собирните улици;

 › изградба, одржување и користење јавни паркиралишта од значење за градот 
Скопје, утврдени со урбанистички план;

 › поставување, замена, отстранување и одржување на сообраќајните знаци и 
заштитната опрема на локалните патишта и улици;

 › утврдување услови и режим на сообраќајот на подрачјето на градот Скопје;

 › одржување на гробовите, гробиштата, крематориумите и давање погребални 
услуги на градските гробишта, утврдени со урбанистички план;

 › снабдување со природен гас и топлинска енергија;

 › изградување, водење, одржување и користење на единствен географски 
информационен систем на градот Скопје;

 › регулација, одржување и користење на речните корита во урбанизираните 
делови;
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 › дезинсекција на подрачјето на градот Скопје;

 › изградба, користење и одржување пазари на големо и пазари за продажба 
на моторни возила на подрачјето на градот Скопје;

 › ерадикација на животните скитници;

 › определување места за закоп на мртви животни и нивно одржување и

 › украсување на градот Скопје.

5. Култура

 › институционална и финансиска поддршка на културните установи и 
проекти од значење за градот Скопје;

 › негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни 
вредности;

 › организирање културни манифестации; поттикнување на разновидни 
специфични форми творештво, и

 › одбележување настани и личности од значење за градот Скопје;

6. Образование

 › основање, финансирање и учество со свои претставници во органите на 
управувањето на јавните средни училишта на подрачјето на градот Скопје, 
во согласност со закон;

 › именување директори на јавните средни училишта и на ученичките домови, 
во согласност со закон, и

 › организирање превоз, исхрана и сместување ученици во ученичките 
домови, во согласност со закон.

7. Спорт

 › обезбедување услови за развој на квалитетен спорт во градот Скопје;

 › организирање, поттикнување и помагање спортски манифестации и 
приредби од значење за градот Скопје и

 › изградба и одржување спортски објекти од значење за градот Скопје.

8. Социјална и детска заштита

 › остварување социјална грижа за инвалидни лица, деца без родители и 
родителска грижа, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни 
потреби, деца од еднородителски семејства, деца на улица, лица изложени 
на социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, 
подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик;



112

 › сопственост, управување, основање, финансирање и одржување на јавните 
установи - домови за стари лица, во согласност со закон;

 › сопственост, управување, основање, финансирање и одржување на јавните 
установи - детски

 › одморалишта, во согласност со закон, и

 › учество со свои претставници во органите на управување во јавните 
установи за деца - детски

 › градинки на подрачјето на градот Скопје, во согласност со закон.

9. Здравствена заштита

 › учество во управувањето со мрежата на јавните здравствени установи и 
објектите за примарна здравствена заштита од значење за градот Скопје;

 › преземање мерки за заштита на здравјето на работниците и заштита при 
работа;

 › здравствено воспитување; унапредување на здравјето; превентивни 
активности;

 › здравствен надзор над животната средина и над заразните болести и

 › помош на пациенти со специјални потреби.

10. Заштита и спасување

 › координација на активностите за заштита и спасување на граѓаните и 
материјалните добра од воени разурнувања, елементарни непогоди и други 
несреќи и од последиците предизвикани од нив.

11. Противпожарна заштита

 › противпожарна заштита на подрачјето на градот Скопје.

12. Надзор

 › надзор над вршењето на работите од надлежност на градот Скопје.

 › Во вршењето на работите од својата надлежност градот Скопје и општините 
во градот Скопје остваруваат меѓусебна соработка преку: 

 › размена на материјали од своја надлежност заради меѓусебно информирање 
или давање согласност; 

 › иницијатива на акти и мерки за уредување работи од заеднички интерес за 
градот Скопје; 

 › преземање заеднички акции и мерки за решавање и вршење работи од своја 
надлежност и 

 › давање стручна помош во извршување закони и други прописи. 
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За остварување меѓусебна соработка на градоначалникот на Градот Скопје и 
градоначалниците на општините во Градот Скопје се основа Координативно 
тело на градоначалниците (во натамошниот текст: Координативно тело). 
Координативното тело го сочинуваат градоначалникот на градот Скопје и 
градоначалниците на општините во градот Скопје. Со Координативното тело 
раководи градоначалникот на градот Скопје. 

Координативното тело: 

 › разгледува и дава препораки за прашања од заеднички интерес за градот 
Скопје и општините во градот Скопје во насока на одржлив и хармоничен 
развој на градот Скопје и општините на градот Скопје. 

 › ги усогласува стратегиите и плановите што влијаат врз развојот на градот 
како единствена просторна и функционална целина; 

 › задолжително ги усогласува ставовите во врска со деталните и генералниот 
урбанистички план, планови за јавниот превоз, технички инфраструктурни 
планови, администрирањето и наплата на сопствените приходи, приходните 
и расходните потреби на градот и општините и 

 › донесува деловник за својата работа. 

Координативното тело одржува седница најмалку еднаш во месецот. Седниците 
се подготвуваат и се организираат од страна на администрацијата на градот 
Скопје.
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 › https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

 › https://unhabitat.org/about-us/new-urban-agenda 

 › https://tinyurl.com/yxdjtc37  

 › https://skopje.gov.mk/ 

 › https://tinyurl.com/ubdb2xhc

 › https://www.nvosorabotka.gov.mk/ 

 › https://skopjelab.mk/

 › https://www.undrr.org/terminology/disaster-risk-management

 › https://cuk.gov.mk/files/Standardni operativni proceduri B5 mkd.pdf

 › http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-
NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-37-od-2016.pdf

 › https://fire.mk/za-nas/

 › https://tinyurl.com/5uwkdwp2 

 › https://mk.wikipedia.org/

 › https://tinyurl.com/y8n2no6a 

https://tinyurl.com/fv3c9zw7
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/files/46052_disasterriskreductioninthe2030agend.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unhabitat.org/about-us/new-urban-agenda
https://tinyurl.com/yxdjtc37
https://skopje.gov.mk/
https://tinyurl.com/ubdb2xhc
https://www.nvosorabotka.gov.mk/
https://skopjelab.mk/
https://www.undrr.org/terminology/disaster-risk-management
https://cuk.gov.mk/files/Standardni operativni proceduri B5 mkd.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-37-od-2016.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-37-od-2016.pdf
https://fire.mk/za-nas/
https://tinyurl.com/5uwkdwp2
https://mk.wikipedia.org/
https://tinyurl.com/y8n2no6a
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 › https://drive.google.com/file/d/1Vdsotfv_pJTEGyIo4QmhiT8S4SjDxE63/view

 › http://gisportal.skopje.gov.mk/zk/ 

 › https://tinyurl.com/wj87ka9s

 › http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=54&rbrObl=31

 › https://drive.google.com/file/d/1sSdsXlGot_mzquHUmW-e2d7fYqLpTwvd/view

 › https://tinyurl.com/shexbus5

 › https://tinyurl.com/35yp9dhu

 › https://tinyurl.com/2by9b9vz 

 › https://tinyurl.com/53va5ama 

 › https://starportal.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11606&mid=482&tabId=

 › https://www.arcgis.com/apps/dashboards/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5

 › https://tinyurl.com/3wjszatj

 › https://tinyurl.com/277ybaf8

 › https://tinyurl.com/x5zw67ht

 › https://opstinski.mk/

 › https://mcr2030.undrr.org/

https://drive.google.com/file/d/1Vdsotfv_pJTEGyIo4QmhiT8S4SjDxE63/view
http://gisportal.skopje.gov.mk/zk/
https://tinyurl.com/wj87ka9s
http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=54&rbrObl=31
https://drive.google.com/file/d/1sSdsXlGot_mzquHUmW-e2d7fYqLpTwvd/view
https://tinyurl.com/shexbus5
https://tinyurl.com/35yp9dhu
https://tinyurl.com/2by9b9vz
https://tinyurl.com/53va5ama
https://starportal.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11606&mid=482&tabId=
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5
https://tinyurl.com/3wjszatj
https://tinyurl.com/277ybaf8
https://tinyurl.com/x5zw67ht
https://opstinski.mk/
https://mcr2030.undrr.org/


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

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



Информации за авторот

М-р Васко Поповски е независен консултант и практичар со повеќегодишно 
искуство во областите на управување со намалување на ризици од катастрофи, 
управување со кризи, иновации за отпорност. Неговата експертиза во 
професионалните области од делување се протега во државите од регионот 
на Европа и Централна и Југоисточна Азија. Има завршено правен факултет, 
постдипломски студии пополитички науки и е докторски кандидат по безбедносни 
науки. Во текот на 2018/2019 година како Фулбрајт стипендист и гостин-научник 
беше дел од тимот на Центарот за истражување на катастрофи при Универзитетот 
во Делавер, САД при што реализираше дел од своето научно истражување 
на темата на отпорност и моделот на отпорно општество и учествуваше во 
реализација на наставниот курикулум.




