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Врз основа член 34 и 123 став (4) од Законот  за  заштита  и  спасување („Службен 
весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 
член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на Општина Могила (,,Службен гласник на 
Општина Могила’’ бр. 05/06, 12/11, 08/13 и 26/14). Советот  на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 10.12.2021 година, донесе 

 
 
 

ПРОГРАМА 
за реализација на активностите на Општина Могила 

од областа на заштитата и спасувањето за 2022 година 
 
 
1. Вовед 

 
Со оваа Програма се остваруваат целите и активности во областа на заштитата и 

спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. 
Заштита и спасувањето во Општина Могила ќе се засноваат на следните начела: 
 
- Секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи; 
- Во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи приоритет 

имаат животот и здравјето на луѓето; 
- При настанување на природни непогоди и други несреќи секој е должен да помага 

во рамките на своите можности; 
- Општина Могила, Јавните претпријатија, установите, служби и трговските друштва 

се должни, навремено да ги организираат и преземааат превентивните и 
оперативните мерки за заштита и спасување од природни непогоди и други 
несреќи; 

- Секое физичко и правно лице, во согласност со Закон, одговара за неспроведување 
на предвидените мерки за заштита и спасување; 

- При ангажирање на силите за заштита и спасување се употребува моделот на 
постапност, при што најпрвин реагираат силите на сопственикот, потоа Општината, 
Републиката и меѓународната заедница и 

- Податоците за опасностите и преземените активности за заштита и спасување, од 
страна на надлежните органи и служби се јавни и мора транспарентно да се 
објават. 

 
Планирањето на развојот, оперативното и тековното планирање на краток, 

среден и долг рок на системот за заштита и спасување ќе се води и реализира 
според принципите, критериумите и стандардите кои важат во системот на 
планирање, програмирање и буџетирање. 



Реализацијата на оваа Програма од областа на заштита и спасувањето во 
наредниов период за Општина Могила е со обврзувачки карактер, со Закон, и не 
треба да трпи одлагања. 

Општина Могила, основните цели на заштитата и спасување ќе ги остварува 
преку: 
- Општински Штаб за заштита и спасување; 
- Универзална единица за заштита и спасување на Општина Могила во јачина на 
вод; 
- ЈКП Пела Хгиена – Општина Могила,  
- Во соработка со РЦУК, ДЗС и ТППЕ – Битола. 
 
 

2. Основни цели на Програмата: 
 

- Советот на Општина Могила, одлучува за воспоставување на потребна 
организација за заштита и спасување и за спроведување на мерките за заштита и 
спасување; 

- Во случај на природни непогоди и други несреќи, ги утврдува обврските на јавните 
претпријатија, установи и служби кои ги формирале, за: гаснење на пожари и 
спасување на луѓе и имот при собраќајни, техничко – технолошки други несреќи; 

- Расчистување на локални патишта, улици и други 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 на 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; 

- Следење на подготвеноста на единицата на локалната самоуправа за заштита и 
спасување; 

- Одлучување за висината на средства од буџетот на ЕЛС за надомест на штета од 
природни непогоди и други несреќи и 

- Распределба на хуманитарна помош наменета за настраданото население во ЕЛС. 
 

3. Активности 
 

Активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на 
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на 
противпожарната заштита и спасување како и заштита и спасување во услови на 
разни видови непогоди,кризни појави и други несреки. 
  

Бидејки Општина Могила нема организирано постојана противпожарна 
служба која ќе делува на својата територија, при појава на пожари ќе се 
ангажираат 10-15 лица од Одделението за ППЗ како дел од персоналнот состав од 



единицата за заштита и спасување и вработени во ЈКП Пела Хигиена, кои ќе 
работат на повик и ќе бидат ангажирани на територијата на цела Општина Могила.  

 
4.  Конкретни програмски активности 

 
- Одделението ќе дејствува правовремено при спречување на појава на почетни 

пожари на отворен простор и во шума се до пристигнувањето на мeстото зафатено 
со пожар на надлежните органи; 

 
- Постојано ќе учествува како испомош на ТППЕ - Битола, и ќе биде под негова 

надлежност на подрачјето зафатено со пожар; 
 

-  Постојано ке соработува со други субјекти надлежни органи и тела (ЦУК и ДЗС);  
 

-  Учествува во справување со други ризици и непогоди на територијата на Општина 
Могила 
 

- Со Програмата е предвидено за оваа одделение со организирани обуки, 
спроведени од ТППЕ - Битола, или други субјекти, ќе биде обучено да делува во 
спречување на пожари или активно да учествува при гаснење на пожари. 

 
 
 

5. Финансирање на заштита и спасувањето 
 

        
Распоред на финансиски средства: 
 

Реден број Заштита и спасување Потребни средства 

1 Набавка на опрема и средства, за 
единицата просторни сили за заштита и 
спасување на Општина Могила 

 
30.000,00 денари 

2 Основна обука на Штабот за заштита и 
спасување и припадниците на единицата 

20.000,00 денари 

3 Набавка на средства и опрема за заштита 
од пожари во зградата на општина Могила 
и возилата (за ППА, сервисирање на ППА, 
мерење на громобрански инсталации). 

   
 
20.000,00 денари 

4 Други активности 30.000,00 денари 

5 ВКУПНО 100.000,00 денари 

  
 
 



6. Завршни одредби 
 
Носител и одговорен за реализација на Програмата за заштита и спасување во 2022 

година е Градоначалникот и Советот на Општина Могила. 
Општина Могила во соработка со Општинскиот Штаб за заштита и спасување, 

Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и други органи и 
тела, ќе го следат спроведувањето и реализацијата на оваа Програма. Наведените органи 
и тела ќе покренуваат иницијативи, ќе даваат мислења и предлози за доследно и 
квалитетно реализирање на Програмата. 

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Могила во рамките на 
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Могила за 2022 година. 

 
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник” на 

Општина Могила. 
 

 
 

                                                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА МОГИЛА 
Бр. 08-835/28                                                                                                        Претседател 
10.12.2021 година                                                                                        Маргарита Груевска 

 


