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1. ВОВЕД 

 

COMMAND d е проект за поддршка на командниот и оперативниот центар 

за подготвеност при катастрофи на локално ниво. Проектот ќе овозможи 

анализа на техничките капацитети на локално ниво во Хрватска (Загребачка 

жупанија), Северна Македонија (Град Скопје), Црна Гора (Главниот Град 

Подгорица), Албанија (Општина Тирана) и Босна и Херцеговина (Град Тузла), 

како и проценка на соодветните потреби како основа за методологија која 

детално ги опишува механизмите за поддршка во процесот на донесување 

одлуки и процедури во системот за цивилна заштита на локално и регионално 

ниво.  

Целта на проектот е развој на систем (ИТ платформа), кој ќе има 

можност да собира, анализира и разменува податоци од суштинско значење за 

успешна подготвеност за катастрофи и вонредни ситуации на локално ниво. 

 

 Проектот го спроведуваат вкупно 5 партнери: 

 

Координатор: Загребачка жупанија – Хрватаска. 

 

Партнери: Општина Тирана - Aлбанија, Град Тузла  - Босна и Херцеговина, 

Град Скопје – Северна Македонија и  Главен Град Подгорица – Црна Гора. 

 

Вредноста на овој проект е тоа што фокусот е на локално ниво на 

системот за цивилна заштита и ќе резултира со размена на најдобри практики 

помеѓу земја членка на Европската унија (Република Хрватска) преку 

Загребачка жупанија и други земји кои се членки на Механизмот на Унијата за 

цивилна заштита (Црна Гора и Северна Македонија) или сакаат да станат 

членки (Албанија и Босна и Херцеговина).  

Со оглед на тоа што системот за цивилна заштита е организиран на 

локално, регионално и државно ниво и ги поврзува ресурсите и способностите 

на учесниците, (оперативните сили) и граѓаните во една целина со цел да се 

намали ризикот од катастрофи, обезбедува брз и оптимален одговор на закани 

и опасности од појава и ублажување на последиците од вонредени настани, 

голема несреќа и катастрофа и на локално и на национално ниво. 

Горенаведеното претставува можност за усогласување со процедурите 

(протоколите) на Механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, односно 

претставува логична целина поврзана со процедурите (протоколите) на 

Координативниот центар за итни постапки на Европската комисија. 

Целта на дефинирањето на функционалноста на системот подразбира 

создавање основни претпоставки за собирање и консолидација на податоци од 

различни извори (метеорологија, сеизмологија, пожарникари, агенции за 

управување со води, итна медицинска помош, оперативниот центар 112 и 

други) што овозможува собирање и анализа на податоците во локалниот 

командно-оперативен центар за Цивилната заштита, како основа за 



 

најефикасно и наједноставно собирање и следење на податоци и пренос на 

информации со цел да се донесат квалитетни одлуки за дејствијата и 

оперативните активности на оперативните сили на систем за цивилна заштита. 
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2.  ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДРАЧЈЕТО И СИСТЕМ ЗА 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 

Имајќи предвид дека учесниците во проектот се лоцирани во различни 

земји кои имаат фундаментално сличен систем за цивилна заштита, тој сепак 

се разликува во одредени законски рамки, во секоја област на структурата на 

системот за цивилна заштита и учесниците кои го сочинуваат системот, 

карактеристиките  се опишани подолу. 

2.1. Загребачка жупанија 

Загребската жупанија се наоѓа во северозападна Хрватска и се граничи 

со градот Загреб од западната, јужната и источната страна, па затоа често се 

нарекува „Загребски прстен“ и има вкупна површина од 3.078 km².  Округот има 

9 градови и 25 општини со вкупно 301.206 жители (според пописот од 2021 

година).  

     Според дефиницијата усвоена на територијата на Република Хрватска, 

цивилната заштита е систем на организирање учесници, оперативни сили и 

граѓани за заштита и спасување на луѓе, животни, материјални и културни 

добра и животната средина во големи несреќи и катастрофи и елиминирање на 

последиците од тероризмот и военото уништување. 

    Системот за цивилна заштита опфаќа мерки и активности (превентивни, 

плански, организациски, оперативни, надзорни и финансиски) со кои се 

регулираат правата и обврските на учесниците, структурата и 

функционирањето на сите делови на системот за цивилна заштита и начинот 

на поврзување на институционалните и функционални ресурси на учесниците и 

оперативните сили на системот за цивилна заштита. 

    Горенаведеното е основа за креирање на консолидирана база на 

податоци за системот за цивилна заштита со користење на достапни извори 

што важи и за партнерите во спроведувањето на овој проект. Притоа, важно е 

да се истакне дека координацијата со Механизмот за цивилна заштита на 

Европската Унија се одвива на државно ниво, кое претпоставува дека 

единиците на локалната или регионалната самоуправа не можат директно да 

комуницираат со Координативниот центар за вонредни постапки на Европската 

комисија, но на овој начин се создава претпоставка за унифицирано 

управување, поради тоа користењето на базите на податоци се важни за 

одлучување и управување при кризи и катастрофи на локално ниво.  

    Системот за цивилна заштита на Загребачка жупанија ги вклучува 

следните оперативни сили: 

- Штаб за цивилна заштита на Загребачка жупанија 

- Штабови за цивилна заштита на градовите (9) и општините (25) 

- Противпожарна бригада на Загреб (264 противпожарни бригади и 4 

јавни противпожарни бригади со вкупно 3.002 оперативни членови - 
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пожарникари) 

-  Хрватската планинска спасувачка служба (станица Самобор и 

станица Загреб - 99 оперативни членови - планински спасувачи) 

- Загребско здружение на Црвен крст (8 градски друштва на Црвен 

крст – 78 оперативни членови) 

- Хрватско здружение за обука на кучиња трагачи (11 оперативни 

членови) 

- Единици за цивилна заштита за општа намена (1.652 оперативни 

членови) 

- Kooрдинатор на локации (43) 

- Комесар и заменик комесар за цивилна заштита на локално ниво 

(752)  

 -   Правни лица од интерес за системот за цивилна заштита (307) 

       - Здруженија на граѓани заинтересирани за системот за цивилна 

заштита (110)  

 

    Во системот за цивилна заштита се донесуваат следните плански 

документи (на ниво на жупанија, градови и општини на подрачјето на 

Загребачка жупанија - вкупно 35 субјекти обврзани да донесуваат плански 

документи), и тоа: 

- Проценка на ризик од големи несреќи 

- Акционен план за цивилна заштита 

- Насоки за развој на системот 

- Анализа на состојбата на системот за цивилна заштита 

- Развојна програма за цивилна заштита 

 -    Надворешен план на објектот (5) 

 

2.2. Град  Тузла 

Градот Тузла се наоѓа во североисточниот дел на Босна и Херцеговина, 

на падините на планината Мајевица. Просечната надморска височина на 

градот е 239 метри. Површината на градот Тузла е 294 км2. Вкупниот број на 

жители во 2018 година бил 110.040. Градот Тузла граничи со пет општини во 

ФБиХ: Сребреник, Челиќ, Лукавац, Живинице, Калесија и општина Лопаре. 

На ниво на Федерацијата Босна и Херцеговина, системот за заштита и 

спасување е регулиран со Законот за заштита и спасување на луѓе и 

материјални добра од природни и други непогоди. Овој закон го регулира 

системот за заштита и спасување на луѓето, растителниот свет и фауна, 

материјални, културни, историски и други добра и животната средина од 

природни непогоди, техничко-технолошки, еколошки и други непогоди или 

воени опасности, права и должности на граѓаните и органите на Федерацијата, 

кантоните и општините, трговските друштва и други правни лица, и други 

прашања од значење во областа на заштитата и спасувањето од природни и 

други непогоди во Федерацијата Босна и Херцеговина, а во согласност со 
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Рамковниот закон за заштита на луѓето и материјалните средства од природни 

и други непогоди во Босна и Херцеговина.  

Заштитата и спасувањето од природни и други непогоди опфаќа: 

програмирање, планирање, организирање, обука и развој, спроведување, 

надзор и финансирање на мерки и активности за заштита и спасување од 

природни и други непогоди со цел спречување на опасност, намалување на 

бројот на несреќи, и жртвите и елиминирање и ублажување на штетните 

ефекти и последици од природни и други несреќи. 

Задачите за заштита на луѓето и материјалните добра од природни и 

други непогоди се од општ интерес на Федерацијата. Покрај Законот за 

заштита и спасување, директно влијание врз регулирањето на прашањата 

значајни за заштитата имаат и следните области и пропратните закони и 

спасување на луѓе и материјални добра: здравство, земјоделство, ветеринарна 

медицина, шумарство, водостопанство, природа, животна средина, заштита на 

водите и воздухот и управување со отпад.  

Системот за заштита и спасување на градот Тузла ги вклучува следните 

оперативни сили:  

- Команда за цивилна заштита на градот Тузла, 

- Професионална противпожарна единица и ДВД единици, 

- Ј.З.Н. У.„Дом здравља“ Тузла „Др. Мустафа Шеховиќ“ Тузла –  Служба за 

Медицинска  помош, 

- Ј.К.П. „Комуналац“ Тузла - Служба за чистота, 

- Ј.П. „Ветеринарна станица“ Тузла – Служба за заштита и спасување на 

животните, 

 Ј.К.П. „Водовод и канализација“Тузла - Сервис за водоснабдување, 

       -    Црвен крст/Крст на град Тузла - Служба на Црвен крст, 

-  ЈП „РТВ 7“ Тузла – Информативна служба “, 

- ПУК „Комеморативен центар“ Тузла - Теренска санитарна служба, 

-  Радио аматерски клуб - Сервис на радио аматери,, 

-  Правни лица од интерес на системот за заштита и спасување, 

- Комесари во локалните заедници. 

Во системот за заштита и спасување се донесени следните плански 

документи: 

- Проценка на ранливост од природни и други непогоди, 

-  План за заштита и спасување, 

 -     Програма за развој на заштита и спасување и противпожарна заштита за 

периодот 2021 - 2026 година 

- Проценка на загорозенсот од пожарот,  

- План за заштита од пожар. 

- Проценки на закани и планови за заштита и спасување и заштита од 

пожари на правни лица. 
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2.3. Oпштина Tирана 

Општина Тирана е една од 12-те области на Албанија. Се наоѓа во 

централниот дел на земјата. Со површина од 1.652 км2 е трета област во 

државата, додека според податоците од 1 јануари 2018 г. Во областа живееле 

883.996 жители и таа е област со најголем број жители во Албанија. 

Се граничи со окрузите: Драч на север, Дибер на североисток, Елбасан 

на југоисток и округот Фиера на југ. На запад се протега до бреговите на 

Јадранското Море. Главен и најголем град е Тирана, најголема 

метрополитанска област и центар на округот со население кое сочинува 31% 

од вкупното население на земјата. 

Еден од основните начела на законот „за локална самоуправа“ е 

супстидијарноста, што е принцип на вршење на функции и овластувања на 

ниво на власт што е можно поблиску до заедницата, со оглед на важноста и 

природата на задачата како и барањата за економска ефикасност. Во овој 

контекст, општината, како единица на локалната самоуправа, има директни 

надлежности во областа на цивилната заштита, кои потоа беа доделени со 

секторско законодавство. „За цивилна заштита“ која има за цел да го намали 

ризикот од катастрофи и спроведување на цивилна заштита, да гарантира 

заштита на човечкиот живот, имотот, добитокот, културното наследство и 

животната средина, преку зајакнување на системот за цивилна заштита. 

Законот вели дека мисијата на цивилната заштита е да создаде услови 

за општество кое е способно да се справи со разни катастрофи и да може да се 

опорави потоа, преку воспоставување на интегриран и ефикасен систем на 

цивилна заштита во Република Албанија. 

 На национално ниво е формирана Националната агенција за цивилна 

заштита. Ова тело, кое во моментов работи под Министерството за одбрана, е 

главното тело на национално ниво кое ги извршува задачите за цивилна 

заштита и ги подготвува соодветните инструменти. Окружниот префект има 

посебни должности врз основа на законот и обезбедува координација и 

дистрибуција на меѓународната помош во случаи на катастрофи и го 

контролира спроведувањето на мерките што ги преземаат општините. 

 Општините имаат неколку обврски, како што се информирање на 

јавноста и ранливите заедници и организирање на активности за обука од 

областа на цивилната заштита за вработените и жителите во нивното подрачје. 

Дополнително, општините ги обезбедуваат, управуваат и ажурираат 

потребните податоци за граѓаните и приватните субјекти кои ќе се вклучат во 

превенцијата и справувањето со катастрофи, инвестираат во превентивни, 

заштитни и рехабилитациони инвестиции од катастрофи и назначуваат 

раководител на операција на општинско ниво. Врз основа на горенаведениот 

закон, сите општини се обврзани како дел од своите структури да воспостават 

соодветна администрација за цивилна заштита.  

Општинскиот систем за управување со цивилни итни случаи (SMECB) се 

состои од:  

- Локални институции 
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- Единици за цивилна заштита 

- Волонтерски здруженија 

- Постојани структури 

- Привремени објекти. 

 
      Во системот за заштита и спасување се донесени следните плански 

документи: 

- Проценка на ризик и ранливост,  

- Стратегија за намалување на ризикот 

- План за вонредни ситуации. 

 

2.4. Главен  Град Подгорица 

Подгорица е главен град на Црна Гора и претставува најголема урбана 

област во земјата. Во Подгорица се концентрирани бројни административни, 

културни, образовни и здравствени центри, како и големи стопански 

капацитети. Административните граници на главниот град Подгорица се 

протегаат низ југоисточниот дел на територијата на Црна Гора. 

Зафаќа површина од 1.441 km² или 10,7% од територијата на Црна Гора, 

која на исток граничи со Албанија и општина Тузи, на југ со Скадарското езеро и 

општина Бар, на запад со главниот град Цетиње и општина Даниловград, на 

север со општините Колашин и Андријевица.  

            Заштита и спасување е збир на превентивни, оперативни и помошни 

мерки кои се спроведуваат преку обединета форма на управување и 

организација на силите и ресурсите на системот за заштита и спасување, се 

спроведува со цел да се спречи појавата, да се ублажат и отстранат 

последиците од елементарните катастрофи, техничко-технолошки несреќи, 

катастрофи, епидемии, акти на војна, тероризам и други опасности и несреќи 

кои можат да го загрозат населението, материјалните и културните добра и 

животната средина. 

 Системот за заштита и спасување во Црна Гора е воспоставен на три 

нивоа, национално, локално и на ниво на претпријатија, и има дефинирани 

начини на управување и координација со сите расположливи човечки и 

материјални капацитети на посочените нивоа. Управувањето со заштита и 

спасување вклучува одлучување за прашања поврзани со преземање 

конкретни мерки, активности и постапки, како и извршување на задачите од 

опсегот на заштита и спасување. Управувањето се врши во согласност со 

плановите за заштита и спасување и врз основа на претходно проценета 

конкретна состојба на одредена област. 

     Соодветно беше дефиниран начинот на управување и координација на 

локално ниво, согласно одредбите од Законот за заштита и спасување. За 

управување и координација на мерките и активности за заштита и спасување 

на ниво на главен град Подгорица формиран е Општински тим за заштита и 

спасување.  
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      Системот за заштита и спасување на Град Подгорица вклучува:  

- Општински тим за заштита и спаување;   

- Служба за заштита и спасување;  

- Специјализирани единици;  

- Единици за заштита и спасување на фирми, други правни лица и 

претприемачи. 

 

     Во системот за заштита и спасување се донесени следните плански 

документи: 

- Општински план за противпожарна заштита и спасување 

- Општински план за заштита и спасување од поплави. 

 

 

 

2.5. Град Скопје 

 
      Скопје е главен и најголем град на Северна Македонија. Според пописот 

од 2002 година, урбаната зона, која опфаќа полуградски населби кои се споиле 
со градот, имала 428.933 жители, додека поширокото градско подрачје, кое 
опфаќа околу 50 селски населби до 25 километри од центарот на градот, имало 
506.926 жители. Површината на градот е 571,5 km². 

     Заштитата и спасувањето во Република Северна Македонија е 
организирано како единствен систем за следење, спречување и ублажување на 
последиците предизвикани од природни катастрофи или други вонредни 
ситуации. Системот е регулиран со Законот за заштита и спасување. Законот 
вели дека одговорностите се поделени меѓу учесниците во активностите за 
заштита и спасување, вклучувајќи ја државата, локалните власти, приватните 
компании, јавните претпријатија, објектите и услугите. Врз основа на Законот за 
заштита и спасување, спасувачките организации се обврзани да учествуваат во 
активностите за заштита и спасување во случај на катастрофи и големи 
несреќи. 

    Законот за управување со кризи ги регулира сите пристапи за управување 
со ризици од локално до национално ниво во управувањето со кризи. Системот 
за управување со кризи во Република Северна Македонија е воспоставен 
поради потребата од континуирано следење и проценка на безбедносните 
ризици и опасности. 

    Одделението за заштита и спасување врши работи од областа на 
заштитата и спасувањето, управувањето со кризи, одбраната и гаснењето 
пожари во согласност со закон и ја координира својата работа со другите 
сектори во рамките на администрацијата на Град Скопје.  

 
Системот за заштита и спасување на Град Скопје го сочинуваат: 
 
- Територијална противпожарна единица на Град Скопје,  

- Црвен Крст на Град Скопје,  
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- Сектор за внатрешни работи на Скопје - СВР Скопје,  

- Дирекција за заштита и спасување,  

- Штаб за заштита и спасување на Град Скопје (Просторни сили на Град 

Скопје). 

 
Во системот за заштита и спасување се усвоени следните плански 

документи: 

 

- Проценка на влијанието на Град Скопје на елементарни непогоди и други 
несреќи 

- План за заштита и спасување на Град Скопје од елементарни непогоди и 
други несреќи 

- Годишен акциски план за заштита и спасување. 
 

3.  СТРУКТУРА НА КОМАНДНИОТ СИСТЕМ НА ПОДАТОЦИ НА 

РЕГИОНАЛНО НИВО 

 

Системот COMMAND d е креиран на истиот принцип за сите партнери, но 

со приспособена содржина во зависност од барањето на секој партнер кој ги 

проценува нивните потреби, структурата на системот за цивилна заштита, 

законските рамки и можностите за добивање податоци од различни извори. 

На регионално ниво, собирањето податоци во фазата на подготвеност се 

врши преку три сегменти, и тоа: 

- од преглед на технички капацитети - каталог на оперативни способности 

- користење на единствена методологија за проценка на ризикот - атлас на 

ризик 

- од усвоени плански документи - онлајн архива. 

Податоците од точките 1 и 2 мора да бидат гео-референцирани. За 

картографската база мора да се користат јавно достапни карти (на пр. Google 

Maps, Bing карти итн.). Врската помеѓу базите 1 и 2 ќе биде технички 

овозможена при собирање информации за одлучување во кризни ситуации. 

Собирањето податоци како и нивното ажурирање во иднина е задача на 

секој партнер поединечно, а начините на собирање, ажурирање и управување 

со собраните податоци може да ги користи само секој партнер за својата 

област, а истото е предмет на националните законски одредби.  

 

4.  ПРЕГЛЕД НА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ – КАТАЛОГ НА ОПЕРАТИВНИ 

СПОСОБНОСТИ 

Каталогот на оперативни способности е збир на меѓусебно поврзани 

податоци кои овозможуваат преглед на можностите на оперативните сили на 

системот за цивилна заштита, а кои се користат на соодветен начин и под 

одредени услови за потребите на спроведувањето мерки и активности на 

системот за цивилна заштита при големи несреќи и катастрофи и потребата 
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од обука. 

Основата за собирање податоци се утврдува со законските и 

подзаконските акти на секоја земја посебно. Податоците од базата штабот за 

цивилна заштита ги користи за организирање вежби и креирање на плански 

документи за активностите на цивилната заштита, заради координирање на 

дејствијата на оперативните сили при вонредни настани, големи несреќи и 

катастрофи на подрачјето на нивната јурисдикција. 

 

5.  ПРАВНИ РАМКИ ЗА СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ 

Основата за собирање податоци зависи од правните претпоставки 

според кои одредени служби и институции можат да располагаат со одредени 

податоци. Во однос на законските прописи на земјите под кои работат 

учесниците во проектот, тековно важечките законски и подзаконски акти за 

секој партнер се наведени подолу: 

 

5.1.  Загребачка жупанија (Хрватска) 

 

- Закон за локална и регионална (регионална) самоуправа (Службен 

весник бр.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 

- Закон за систем за цивилна заштита, (Службен весник бр. 82/15, 

118/18 и 31/20) 

- Уредба за структурата и составот на единиците за цивилна 

заштита, (Службен весник бр.27/17) 

- Правилник за составот на персоналот, начинот на работа и 

условите за именување началник, заменик началник и членови на 

персоналот за цивилна заштита, (Службен весник бр.126/19) 

- Правилник за носителите, содржината и постапките за креирање 

на плански документи во цивилната заштита и начинот на 

информирање на јавноста во процесот на нивното донесување, 

(Службен весник бр.49/17) 

- Правилник за видовите и начинот на изведување вежби на 

оперативните сили на системот за цивилна заштита, (Службен 

весник бр.49/16) 

- Правилник за насоки за изработка на проценки на ризици од 

катастрофи и големи несреќи за територијата на Република 

Хрватска и единиците на локалната и регионалната (регионална) 

самоуправа, (Службен весник бр.65/16) 

- Уредба за водење единствена евиденција и информативни бази на 

податоци за оперативните сили, материјалните ресурси и опремата 

на оперативните сили на системот за цивилна заштита, (Службен 

весник бр.99/16) 
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- Правилник за водење евиденција на припадниците на 

оперативните сили на системот за цивилна заштита, (Службен 

весник бр.75/16) 

-  Правилник за насоки за изработка на проценки на ризици од 

катастрофи и големи несреќи за територијата на Република 

Хрватска и единиците на локалната и регионалната (регионална) 

самоуправа, (Службен весник бр.65/16) 

- Критериуми за изработка на насоки усвоени од лидерите на 

регионалните (регионалните) самоуправи за целите на креирање 

проценки на ризик од големи несреќи на локално и регионално 

(регионално) ниво на самоуправа 

- Закон за противпожарна заштита, (Службен весник бр.125/19) 

- Закон за противпожарна заштита, (Службен весник 92/10) 

- Правилник за изработка на проценки на ризик од пожар и 

технолошка експлозија, (Службен весник бр.35/94, 110/05 и 28/10) 

- Акт за Хрватската планинарска служба, (Службен весник бр.79/06 и 

110/15) 

-  Закон за Хрватскиот Црвен крст, (Службен весник бр.71/10) 

- Закон за здравствена заштита, (Службен весник бр.100/18, 125/19 

и 147/20). 

 

5.2. Град Tузла 

 
- Закон за заштита и спасување на луѓе и матерјални добра  од природни 

и други  несреќи ("Службен весник Федерација БиХ", бр. 39/03, 22/06, 

43/10), 

- Закон за заштита и спасување на луѓе и матерјални добра од природни и 

други несреќи во  Тузланскиот кантон ("Службен весник TK", број 10/08, 

8/15), 

- Уредба за организирање на службите за заштита и спасување на 

Федерацијата Босна и Херцеговина („Сложбен весник Федерација БиХ“, 

број. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12 и 11/17), 

- Правилник за организација и функционирање на оперативните центри за 

цивилна заштита („Службен весник Федерација БиХ“, бр. 9/19), 

- Правилник за содржината и начинот на водење евиденција на 

обврзниците на цивилната заштита („Службен весник  Федерација БиХ“, бр. 

01/19). 

- Правилник за содржината и начинот на водење евиденција во 

противпожарните единици („Службен весник Федерација БиХH“, бр.55/11), 

- Правилник за минимална техничка опрема, средства и рок на употреба на 

таквата опрема и средства за професионални и други противпожарни 

единици („Службен весник Федерација БиХ“, бр.104/12), 

- Правилник за унифицирана методологија за процена на штети од 
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природни и други непогоди („Службен весник на Федерација БиХ“, бр. 75/04, 

38/06, 52/09, 56/09 и  36/14). 

 

5.3. Општина Тирана 

 
- Закон бр. 45, од 18.07. 2019, „за цивална заштита“. 

- ДCM бр. 1020 од 16.12.2020. „За  систем, на работа и должностии на  

“Техничката советодавна комисија за намалување на ризикот од 

катастрофи “ 

- ДKП бр. 923 од 25.11.2020. „За работата и организацијата на Комитетот 

за цивилна одбрана и меѓуинституционалната соработка на институциите и 

структурите на системот за цивилна одбрана“ 

- MKП бр. 747 од 20.11.2019. „За организацијата и работата на 

Националната агенција за цивилна заштита“  

- ДCM бр. 965 од 02.12.2015. "За меѓуинституционална соработка на 

раководните структури во случаи на граѓански вонредни состојби и кризи " 

- Закон бр. 152/2015, " За службата за противпожарна заштита и 

спасување ", 

- Закон бр. 139/2015 "За локална самоуправа" 

- Закон бр.. 115 од 31. Јули 2014. " За административно-територијалната 

поделба на единиците на локалната самоуправа во Република Албанија ". 

- Закон бр. 107/2016, од 27. 10. 2016. „За жупан на регион“. 

- Одлука на советот на министри бр. 655, од 18. декември 2002. " За 

воспоставување и функционирање на структурата на националниот систем 

за планирање и справување со цивилни вонредни ситуации". 

- ДCM бр. 664 од 18. Декември 2002. “За критериумите и процедурите за 

прогласување вонредна состојба”. 

- Oдлука на Советот на  Министри бр. 329, од 16. Мај 2012. " За 

критериумите и процедурите за давање државна парична помош за 

покривање штети предизвикани од природни непогоди или други несреќи 

предизвикани од човечка активност " 

- Oдлука на Советот на Министри бр. 654, од 18. Декември 2002. " За 

утврдување тарифи за привремено користење на секое приватно возило од 

страна на државните органи во вонредни ситуации ". 

- Oдлука на Советот на Министри бр. 531, од 01.08.2003. "За 

организацијата, функционирањето, должностите и одговорностите на 

службата за цивилна итна помош". 

- Одлука на Советот на Министри  бр. 533, од 01. 08. 2003. "За учеството 

на граѓаните во превенција и справување со цивилни вонредни ситуации ". 

- Национален план за цивилни вонредни состојби, одобрен од  страна на 

ДCM-a. бр. 835, од 3.12.2004. 
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5.4. Главен Град Подгорица 

 

- Закон за заштита и спасување („Службен весник  ЦГ”, бр. 13/07, 32/11 i 

54/16) 

- Правилник за содржината и методологијата на подготовка, начинот на 

усогласување, ажурирање и водење на извештаите за процена на ризик 

врз основа на кои се изготвуваат планови за заштита и спасување. 

(„Службен весник  ЦГ“, број 31/17),  

-  Правилник за деталната содржина и методологија на креирање, начин    

на усогласување, ажурирање и одржување на плановите за заштита и 

спасување („Службен весник ЦГ“, број 34/17) Правилник за начинот на 

ортганоизација и ангажирање на единиците на цивилна заштита 

(„Службен весник “,број 38/17) 

- Правилник за единствени знаци за предупредување и методи за 

известување и предупредување („Службен весник ЦГ”, број 34/17), 

-  Одлука за именување  на управител, заменик управител и членови на 

Координативниот тим  за заштита  и спасување („Службен лист ЦГ“, број 

52/17),  

- Одлука за именување на Оперативна команда за заштита и спасување 

(„Службен весник“, број 52/17) 

- Закон за води („Службен весник на РЦГ“, бр. 27/07, и „Службен весник  

ЦГ“, бр. 32/11, 48/15 i 52/16);  

- Закон за хидрометеоролошки работи („Службен весник на  Црна  

Гора“, бр. 26/10  и 30/12);  

- Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 

(„Службен весник на Црна Гора”, бр. 56/09, 58/09, 40/11 и 55/16);  

- Закон за шуми („Счужбен весник на ЦГ“, бр. 74/10, 40/11 и 47/15);  

- Закон за животна средина („Службен весник на ЦГ", бр. 52/16),  

- Закон за надворешна трговија со оружје и воена опрема („Службен 

весник на ЦГ", бр. 40/16),  

-  Закон за надворешна трговија со оружје и воена опрема („Службен 

весник на ЦГ", бр. 64/17), 

- Закон за заштита на здравје при работа ("Службен весникна ЦГ", бр. 

34/14),  Закон за Црвен Крст на Црна Гора  („Службен весник на ЦГ", бр. 

28/06) 

 

5.4.  Град Скопје 

 
Системот за цивилна заштита во Република С. Македонија како и 

активностите на учесниците во системот за цивилна заштита се утврдени со 

повеќе законски и подзаконски акти, и тоа: 

- Устав на Република С. Македонија (член број 125,126,127 и 128) 
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- Закон за управување со кризи (Службен весник на Република Македонија 

бр. 29/2005, 36/11, 41/14 и104/15, 39/16 и 83/18)  

- Закон за заштита и спасување (Службен весник на Република 

Македонија бр. 136)  

- Закон за пожарникарството (Службен весник на Република Македонија 

бр. 168)  

- Закон за одбрана (Службен весник на Република Македонија бр.185), 

- Закон за шуми (Службен весник на Република Македонија бр. 47/97),   

- Национална платформа за намалување на ризици од катастрофи 

- Правилник за програмата за оспособување на раководител на акција за 

гасење на пожар и спасување на луѓе и имот како и составот на 

комисијата за полагање на стручен испит за раководител на акцијата за 

гасење на пожар и спасување на луѓе и имот. (Сл.весник на Република 

Македонија бр. 87/06)    

- Правилник за начинот на одредување на местата на кои задолжително 

треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, друга 

противпожарна опрема, средства за гасење на пожар и противпожарни 

апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебно 

обележување и достапност за употреба. (Сл.весник на Република 

Македонија бр. 74/06) 

- Правилник за формата и содржината на образецот за идентификација на 

водачот на противпожарната операција, начинот на неговото издавање и 

начинот на водење евиденција на издадените легитимации (Службен 

весник на Република Македонија бр. 75/06) 

- Правилник за формата на обрасците, начинот на водење на евиденциите 

на настанатите пожари, експлозии, интервенции за гасење на пожар и 

други настани. (Сл.весник на Република Македонија бр. 60/06) 

- Правилник за содржината и начинот на спроведување на обучувањето за 

самозаштита во образовните институции. (Сл.весник на Република 

Македонија бр. 48/06) 

- Правилник за формациите, чиновите, како и обележјата на чиновите во 

противпожарните единици. (Сл.весник на Република Македонија бр. 

https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EfXLog_7X5hPkWteN2dI4P4BvXxM3IUSGLg8jzWJEHuMKQ?e=PoxgCB
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EfXLog_7X5hPkWteN2dI4P4BvXxM3IUSGLg8jzWJEHuMKQ?e=PoxgCB
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EfXLog_7X5hPkWteN2dI4P4BvXxM3IUSGLg8jzWJEHuMKQ?e=PoxgCB
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EfXLog_7X5hPkWteN2dI4P4BvXxM3IUSGLg8jzWJEHuMKQ?e=PoxgCB
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EfXLog_7X5hPkWteN2dI4P4BvXxM3IUSGLg8jzWJEHuMKQ?e=PoxgCB
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ET_zhmbHVhRNk94QnhUxLw0BHloE8laZ1KWm6mZzQaYHzQ?e=2XqCtP
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ET_zhmbHVhRNk94QnhUxLw0BHloE8laZ1KWm6mZzQaYHzQ?e=2XqCtP
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ET_zhmbHVhRNk94QnhUxLw0BHloE8laZ1KWm6mZzQaYHzQ?e=2XqCtP
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ET_zhmbHVhRNk94QnhUxLw0BHloE8laZ1KWm6mZzQaYHzQ?e=2XqCtP
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ET_zhmbHVhRNk94QnhUxLw0BHloE8laZ1KWm6mZzQaYHzQ?e=2XqCtP
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ET_zhmbHVhRNk94QnhUxLw0BHloE8laZ1KWm6mZzQaYHzQ?e=2XqCtP
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EZdvo2UDfPpHmWIvV-qOrEABG5bO9C-gH7ljkURGoPWLsw?e=zn0gnR
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EZdvo2UDfPpHmWIvV-qOrEABG5bO9C-gH7ljkURGoPWLsw?e=zn0gnR
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EZdvo2UDfPpHmWIvV-qOrEABG5bO9C-gH7ljkURGoPWLsw?e=zn0gnR
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EQAxmdZ5NkpFs4GPBjpww5wBx2Rz_FzIhaA5JpdSRUfmDw?e=QB5rnh
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EQAxmdZ5NkpFs4GPBjpww5wBx2Rz_FzIhaA5JpdSRUfmDw?e=QB5rnh
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EQAxmdZ5NkpFs4GPBjpww5wBx2Rz_FzIhaA5JpdSRUfmDw?e=QB5rnh
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ERumj4tbRe9FjdrnvnD9zIYB4Fngxcf5za6-Q6RWq-OI1w?e=eoHmAe
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ERumj4tbRe9FjdrnvnD9zIYB4Fngxcf5za6-Q6RWq-OI1w?e=eoHmAe
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32/06) 

- Правилник за правилата за вршење на службата, како и минималните 

критериуми за сметување, тeхничка опрема и средства за гасење на 

пожари со кои треба да располагаат противпожарните единици. 

(Сл.весник на Република Македонија бр. 19/06) 

- Правилник за видот и изгледот на униформата, видот на заштитаната 

опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност. 

(Сл.весник на Република Македонија бр.141/20) 

- Правилник за начинот на спроведување на обуката на сезонските 

пожарникари. (Сл. весник на Република Македонија бр. 19/06) 

 

6. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК - АТЛАС НА РИЗИК 

 
Атласот на ризик е збир на меѓусебно поврзани податоци кои 

овозможуваат преглед на заканите и ризиците во областа, вклучувајќи ги и 

демографските податоци на територијата на секој партнер, и кои се користат на 

соодветен начин и под одредени услови за целите на спроведување на 

мерките и активности на системот за цивилна заштита при големи несреќи и 

катастрофи, креирање и ажурирање на плански документи и за потребите на 

спроведување на обука.  

Секој сегмент од базата се состои од ентитети, додека секој ентитет има 

соодветна картичка во која се внесуваат бараните податоци: 

- основни карактеристични области 

- идентификација на закани и ризици  

- сценарија за едноставни ризици (кои ги опишуваат најверојатните 

настани и настани со најлоши можни последици) 

-  локации на објекти со ранливи групи (домови за стари и изнемоштени 

лица, училишта, градинки и сл.) 

- Локации на  SEVSEO објекти  

- инфраструктурта (транспорт, телекомуникации, дистрибуција на 

електрична енергија, водоснабдување и одводнување, гасоводи итн.) 

- картографски приказ на ризици. 

Базата на податоци содржи формулар за внесување променливи 

податоци (фреквенција на сообраќај, временски услови, нивоа на вода, 

јонизирачко зрачење) кои се просторно прикажани во атласот на ризик. 

Атласот на ризик претставува дигитализирана проценка на ризик за 

одделна единица на локална (регионална) самоуправа. 

 
 

https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/ERumj4tbRe9FjdrnvnD9zIYB4Fngxcf5za6-Q6RWq-OI1w?e=eoHmAe
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EVlZLBBYNEBLqG_3Hi6dyngBIWtqT9TOnwko1mc1v3MSYQ?e=HDTR9m
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EVlZLBBYNEBLqG_3Hi6dyngBIWtqT9TOnwko1mc1v3MSYQ?e=HDTR9m
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EVlZLBBYNEBLqG_3Hi6dyngBIWtqT9TOnwko1mc1v3MSYQ?e=HDTR9m
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EVlZLBBYNEBLqG_3Hi6dyngBIWtqT9TOnwko1mc1v3MSYQ?e=HDTR9m
http://dzs.gov.mk/public/storage1/files/phpJ6dZs5.pdf
http://dzs.gov.mk/public/storage1/files/phpJ6dZs5.pdf
http://dzs.gov.mk/public/storage1/files/phpJ6dZs5.pdf
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EZOJ6Jy67vRGi4pGa8WWSNIBRwHwT5T54eEwCSFAcTrLiQ?e=hwePhS
https://ukimmk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ikt_pf_ukim_edu_mk/EZOJ6Jy67vRGi4pGa8WWSNIBRwHwT5T54eEwCSFAcTrLiQ?e=hwePhS
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7. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОНЛАЈН АРХИВА 
Прегледот на дигитализираните документи за цивилна заштита преку on-

line архивата мора да овозможи можност за брзо пребарување користејќи 

клучни зборови и/или термини во формат на преглед. Со оглед на тоа што не е 

целосно возможно да се собираат и префрлаат податоци на COMMAND d преку 

постоечките системи, ќе се користат само употребливи податоци според 

можностите на секој партнер, додека за во иднина COMMAND d ќе креира нова 

база на податоци базирана на вистински настани што ќе се случат во иднина. 

За таа цел, ќе се користат следните плански документи кои моментално важат 

кај партнерот: 

 

7.1. Плански документи на Загребачка жупанија: 

 
- Проценка на ризикот од големи несреќи за подрачјето на Загребачката 

жупанија 

-  Акционен план за цивилна заштита на Загребачката жупанија 

-  Насоки за организација и развој на системот за цивилна заштита на 

подрачјето на Загребачката жупанија во периодот од 2020 до 2023 

година. 

-  Ревизија на проценката на ризикот од пожар и технолошка експлозија за 

Загребачката жупанија 

-  Ревизија на Планот за противпожарна заштита на Загребачката жупанија 

-  Надворешен план за заштита и спасување на Загребачката жупанија во 

случај на големи несреќи со опасни материи за подрачјето на 

Диспечерската станица Жутица на операторот ИНА индустрија нафта 

д.д. 

- Надворешен план за заштита и спасување на Загребачката жупанија во 

случај на големи несреќи со опасни материи за подрачјето на 

Диспечерската станица Граберје на операторот ИНА индустрија нафта 

д.д. 

-  Надворешен план за заштита и спасување на Загребачката жупанија во 

случај на големи несреќи со опасни материи за областа Сава Мароф на 

операторот Плива Хрватска д.о.о. 

-  Надворешен план за заштита и спасување на Загребачката жупанија во 

случај на големи несреќи кои вклучуваат опасни материи за областа на 

фабриката Бутан плин д.o.o. Запрешиќ 
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7.2. Плански документи на градот Тузла 

 
      -    Проценка на загрозеност од природни и други непогоди, 

- План за заштита и загрозеност, 

- Проценка на загрозеност од пожар, и 

- План за заштита од пожар. 

 

7.3. Плански документи општина Тирана 

 
- Проценка на ризик  

- План за вонредни ситуации во општина Тирана (PBTEC) 

- Акционен план за мерки што треба да се преземат за спречување, 

заштита и одговор на вонредни ситуации кои можат да настанат како 

резултат на природни или вештачки непогоди на територијата со која 

управува општина Тирана.” 

 

7.4. Плански документи на главниот град Подгорица 

 
-  Општински план за заштита од пожари и спасување создаден во 2010 

година 

- Општински план за заштита и спасување од поплави создаден во 2013 

година (ажуриран во 2017 година) 

 

 

7.5. Плански документи на Град Скопје 

 
Во согласност со одредбите од Законот за заштита и спасување во 

Градот  Скопје  во сила се следните плански документи: 

-Проценка на влијанието на Град Скопје врз елементарни непогоди и 

други несреќи 

-План за заштита и спасување на Град Скопје од елементарни 

непогоди и други несреќи 

-Годишен акциски план за заштита и спасување. 
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8. РИЗИЦИ ОД НАСТАНУВАЊЕ НА КАТАСТРОФИ: 

 

Со проценките на секој партнер за неговата област и во согласност со 

планските документи се утврдени ризиците од појава на катастрофи, кои 

подетално се опишани подолу: 

 

8.1. Загребската жупанија 

 

Поплава 

 

Честите поплави се карактеристични за подрачјето на Загребачката 

жупанија поради нејзината локација на сливот на реката Сава. Загребачката 

жупанија се карактеризира со природни и вештачки езера, езера создадени со 

екстракција на чакал, мочуришта и бари. Според проценката на ризикот од 

поплави, утврдени се подрачја со потенцијално значителен ризик од поплави, а 

според проценката, загрозени се 1.712,60 km2 или 54,86% од вкупната 

површина на округот. 

  За планирање, организирање, финансирање, и спроведување на мерки 

за  одбрана од пополави надлежнои се Хрватски води. Нивна одговорност е 

планирање и изградба на заштитни водни конструкции (насипи, задржување, 

акумулации, канали за испуштање и сл.). 

Во зависност од водостоите на реките се прогласуваат мерки поврзани 

со подготвителната состојба, редовна одбрана, вонредна одбрана и вонредна 

состојба. 

Во случај на закана од поплави, со подигање на подготвеноста на 

хрватските води, се подига и подготвеноста на оперативните сили на цивилната 

заштита во загрозеното подрачје. Оперативните сили на системот на општини и 

градови најпрво се вклучени во одбраната од поплави, а како што се шири 

заканата, вклучени се и силите на поширокото подрачје координирани од 

окружно ниво. 

 

Земјотрес 

 

На подрачјето на Загребачката жупанија, зоната на најсилна сеизмичка 

активност го опфаќа најисточниот дел на Медведница и Маријагоричко брѓе. За 

повратниот период од 500 години, областа на Загребачката жупанија се наоѓа 

во три сеизмички зони, во VII, VIII и IX сеизмички зони. 

На 22 март 2020 година Загреб и Загребачката жупанија беа погодени од 

силен земјотрес со јачина М=5,5 според Рихтер во 6 часот и 24 минути. 

Главниот земјотрес бил проследен со низа бројни последователни потреси (до 

крајот на 2021 година биле забележани околу 3.500 земјотреси, од кои околу 

3.200 биле регистрирани во првата година).  
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На 28 декември 2020 година. во 6:28 часот по локално време, во градот 

Страшник кај Петриња, земјотрес со јачина МЛ 5,0 започна серија земјотреси, 

во кои еден ден подоцна, на 29 декември 2020 година, во 12:19 часот, разорен 

земјотрес од Магнитуда од 6,2 степени по Рихтер  ја погоди околината на 

Петриња и интензитет во епицентарот на VIII степени од ЕМС скалата. 

Главниот земјотрес предизвика големи штети на зградите поради 

кумулативното влијание на претходните земјотреси. Од тој земјотрес загинаа 

седум лица, а значителна материјална штета има во Петриња, Сисак, Глина и 

околните градови. Многу станбени и деловни објекти беа оштетени низ 

окрузите Сисак-Мославина, Загребачката и Карловачката жупанија.  

 

Екстремни временски услови 

 

Карактеристично за Загребачката жупанија е што секоја година се 

прогласува елементарна непогода како последица на екстремни временски 

услови (град), што резултира со големи штети на имотот и земјоделството. 

Како резултат на екстремните временски услови на подрачјето на 

Загребачката жупанија, се случуваат одрони кои главно не го загрозуваат 

населението, но евидентирани се штети на имот и патишта. Одроните се 

санираат редовно, но поради човечко и природно дејство се појавуваат нови 

свлечишта. 

 

Eпидемии и пандемии 

 

 Природните катастрофи создаваат поволни услови за развој на 

биолошки агенси кои имаат низа штетни последици за луѓето и животната 

средина. 

Законот за здравствена заштита дефинира заштитни мерки и мерки за 

спречување и сузбивање на епидемии на заразни болести. 

Институтот за јавно здравје на Загребачката жупанија е одговорен за 

следење, спречување и сузбивање на заразни болести, преку 

епидемиолошката служба и нејзините регионални ограноци. 

 

Технички и технолошки несреќи со опасни материи 

 

Во Загребачката жупанија има голем број стопански субјекти кои користат 

опасни материи во производствениот процес, односно ги складираат, со 

согледување дека 38 правни субјекти на 73 локации складираат, користат или 

произведуваат опасни материи како хлор, амонијак, дизел гориво итн., додека 

некои главно складираат опасни материи и ги продаваат или дистрибуираат 

како суровини за производство на други корисници. 
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8.2. Град Тузла 

 
Поплави 

 
         Поплавите и одроните се две водечки опасности во областа на градот 
Тузла. На подрачјето на градот Тузла, генерално има два типа на поплави 
предизвикани како резултат на интензивни врнежи, така што појавите на 
поплавување на теренот поради влијанието на долготрајните и интензивни 
врнежи предизвикани од дејството на голем циклон за неколку дена се 
разликуваат (тогаш обично неколку градови, региони, земји се погодени од 
поплави).  

Друг тип на поплави се предизвикани од многу интензивни, но 

краткотрајни врнежи (голема количина дожд паѓа за еден час или помалку) кога 

ќе се појават поројни поплави, кои имаат локален карактер (обично е загрозена 

една месна заедница или нејзини помали делови). 

 

Одрони 

 
 Областа во Градот Тузла е најризично подрачје во Босна и Херцеговина.  

Врз основа на податоците од мапираните свлечишта издвоени на инженерско-

геолошката карта  која е направена за потребите на Просторниот план на град 

Тузла 2010-2030 година. и обработката на податоците во ГИС формат, се 

проценува дека 4.977,4 ha биле погодени од процесот на лизгање, односно 

16,5% од вкупната површина на градот Тузла, потенцијалните локации 

(лабилни падини) за појава на нови свлечишта зафаќаат површина. од 2.012,3 

ha, односно 6,57% од површината на градот Тузла. Од 40 месни заедници на 

градот Тузла, одрони се регистрирани во 37 општини.  

 

Епидемии, епизоотии и растителни болести 

 

Врз основа на анализата на ризикот од епидемија, може да се заклучи 

дека вкупниот ризик од епидемија во областа Тузла е висок, како за штетен 

настан со најсериозни можни последици, така и за најверојатниот штетен 

настан. 

 

Земјотрес 

 

Вкупниот ризик од земјотрес на територијата на градот Тузла е умерен. 

Земјотресите лоцирани во непосредна близина на Тузла дефинитивно може 

повторно да се случат како најверојатно сценарио. Тие можат да имаат умерена 

веројатност до 50% и фреквенција од 20 до 40 години и може да предизвикаат 

значителна штета. Најлошото сценарио е ослободување на магнитуда над 6,0 

степени според Рихтеровата скала, што би имало разурнувачки ефект врз 

инфраструктурата, а можни се човечки повреди и човечки жртви.  
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Експанзија  и експлозии на гасови и опасни материи 

 
          Големи пожари, ширење на отровни гасови, излевање на отровни 
материи, експлозии на експлозивни смеси создадени од гасови, запаливи 
течности или честички на запалива прашина итн., се несреќи кои можат да 
настанат при ракување со опасни материи или при транспорт на опасни 
материи, а во одредени околности наеднаш и за многу кратко време 
прераснуваат во техничко - технолошка или друга несреќа. 

На подрачјето на градот Тузла, евидентиран е ризик од ваков вид 

техничко-технолошка несреќа, главно поради складирање, транспортирање и 

отстранување на опасни материи (експлозиви, гасови, запаливи течности) кои 

можат да предизвикаат пожари и експлозии од поголеми размери. Сепак, во 

областа на кантонот Тузла, лоцирани се капацитети на хемиските индустрии. 

Големите економски гиганти од хемиската индустрија како Шишекам Сода 

Лукавац, Глобал Испат Коксна индустрија д.о.о. Лукавац, „Солана“ Тузла, „Дита“ 

Тузла, се само дел од субјектите кои поради карактеристиките на технолошкиот 

процес можат да бидат место на можни несреќи од поголеми размери поради 

ширење и експлозија на гасови и опасни супстанции. 

 

8.3. Град Тирана 

 

Поплави 

 

За општина Тирана карактеристични се честите поплави поради 

нејзината топографија и местоположба. Низ територијата на Тирана минуваат 

три реки: реката Лана, реката Тирана и сливот на реката Ерзени. Има 3 

вештачки езера (Вештачко езеро Тирана Парк, Езеро Фарка и Езеро Кашари) 

Хидрографскиот слив на општина Тирана е вклучен во сливот на реката 

Ишем-Ерзен, кој зафаќа површина од 1439 км2 (Ерзени 760 км2 и дел од Ишем 

679 км2). Потенцијален и постојан ризик е поплавување на урбани области, 

индустриски области, земјоделско земјиште, електрични централи лоцирани во 

долината на Тирана. 

На Тирана и се закануваат поплави од реките Тирана, Лана и Ерзени.    

Топографијата на речниот слив е планинска 

Во округот Тирана, поплавените области се главно области во близина 

на реката Тирана, како што се општина Камез, Административна единица 

Паскуќан, Административна единица бр. 11, но и некои области во близина на 

одводните канали кои се блокирани поради изградбата и неодржувањето, 

особено автопатот Тирана - Драч, дел од потокот Лимути до излезот од 

општина Вора. 

 

Пожари на шуми и пасишта 

 

Пожарите често се настани од мали размери кои имаат драматичен 



25 

 

 

ефект врз животот, имотот и жртвите, но не се сметаат за цивилни итни случаи. 

Исклучок се пожарите кои зафаќаат големи површини на грмушки или шуми, 

бидејќи вторите можат да предизвикаат уништување на голема површина. 

Главните причини за пожарите се човечки предизвикани, вклучувајќи 

небрежност, неправилно контролирани земјоделски активности како што се 

палење пасишта, несреќи и намерно палење. може да има значителен ефект на 

намалување на ризикот. 

 Во случајот на општина Тирана, најголем ризик од шумски пожари е 

евидентен во текот на летниот период, значително зголемен и по зачестеност и 

по големина на погодените области. Зголемувањето на пожарите го достигна 

својот врв во 2018, 2019, 2020 година, поради несоодветните услови, високите 

летни температури и мртвата и исушена растителна покривка. Ова особено се 

однесува на најмасивните и најкрупните шуми, како во случајот во 2020 година, 

на планината Приска каде целата област на планината Дајти беше зафатена во 

пламен на југ.  

 

Земјотреси  

 

Што се однесува до земјотресот, ситуацијата и сценариото се неизвесни, 

бидејќи се работи за непредвидлив природен феномен, како и за погодените 

подрачја, но особено како движење или степен на штета што може да настане. 

да се спроведат се исти како и други вонредни природни и човечки ситуации и 

појави. 

 

Eпидемии и пандемии 

 

Природните катастрофи создаваат поволни услови за развој на 

биолошки агенси кои имаат голем број штетни ефекти врз луѓето и животната 

средина. 

Законот за здравствена заштита утврдува заштитни мерки и мерки за 

спречување и сузбивање на епидемии на заразни болести. Мерките што се 

спроведуваат за заштита на населението од заразни болести се општи, 

посебни, безбедносни и други. За објекти од јавно значење се применуваат 

општи мерки за заштита. Ова вклучува обезбедување на здрава храна и вода, 

обезбедување санитарни и хигиенски услови за одведување на отпадните води, 

отстранување и дезинфекција на отпадот, а посебни мерки вклучуваат рано 

откривање на изворот на инфекција, испитување на предизвикувачкиот агенс на 

инфекција, транспорт, изолација и третман на пациенти, здравствен надзор на 

болните, имунизација, информирање на населението.  

Институтот за јавно здравје е надлежен за следење, спречување и 

сузбивање на заразните болести преку епидемиолошката служба и нејзините 

подрачни служби. 

 

Блокади од дожд/снег, одрони или други природни непогоди 
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Дожд/снег во општина Тирана е долгорочен и обилен феномен на 

врнежи, врнежите обично започнуваат во октомври и продолжуваат до крајот на 

март, но на високите надморски височини на околните планини во некои 

случаи, обилните снежни врнежи се исто така проблематични. 

Дождот/снегот кога е во големи количини, освен што предизвикува 

тревога кај жителите од подрачјата директно зафатени од блокадата, е 

сериозна пречка за комуникацијата воопшто. Обезбедувањето непречено 

движење е од суштинско значење за итна операција. 

 

8.4. Главен град Подгорица 

 

Поплави 

 
            Поплавите на подрачјето на Подгорица различно се манифестираат во 
зависност од карактеристиките на водотекот што ги предизвикува поплавите. 
По долините на повеќето речни текови, населбите, индустриските постројки и 
земјоделските области се загрозени од краткотрајни бранови на висока вода. 
Овие текови се карактеризираат со големи надолжни падови, големи брзини 
кога пристигнуваат бранови од поплави, како и значителни количини на 
суспендиран и влечен талог.  
            Долж кањоните понекогаш наизменично се менуваат многу длабоки 
потоци, со проширувања - долини, каде се наоѓаат населби и индустриски 
капацитети, како и транспортна инфраструктура. Земјоделските површини кои 
се наоѓаат во овие котлини, иако релативно скромни, се исклучително важни за 
земјоделското производство, бидејќи вкупните ресурси на земјоделското 
земјиште на територијата на главниот град се многу ограничени. 
 

Пожари 

 

      Пожари во објекти, на отворени простори и во шуми. На подрачјето на 
Подгорица можни се пожари од сите размери и нивоа, од инцидент до 
катастрофа. Најчести се пожарите на: 

-  зелени и шумски површини, 

-  станбени, јавни, комерцијални и други објекти, 

-  објекти, инсталации и магацини на опасни материи, 

-  инфраструктурни објекти, инсталации и уреди. 

 

Земјотрес 

 
           Областа на главниот град со микросеизмичка станица се наоѓа во област 
со многу изразена сеизмичка активност. Од гледна точка на сеизмичноста на 
ова подрачје постои интензивното спојување на силите и повремените фази на 
зголемено затегнување влијаат на диференцијалнот издигање  односно 
спуштање на блоковите.  

Од геосеизмичка гледна точка, оваа територија не може да се смета за 
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поволна, бидејќи се наоѓа во зона со висок геосеизмички ризик. Улогата на 

амортизирање на густите квартерни наслаги може да се смета за поповолен 

факт, но дури и тоа не ја спречува зоната да биде означена како нестабилна. 

 
Eпидемии и  пандемии 

 
           Природните или елементарните непогоди создаваат поволни услови за 
развој на биолошки агенси кои имаат низа штетни последици за луѓето.Законот 
за здравствена заштита ги дефинира заштитните мерки и мерки за спречување 
и сузбивање на епидемии на заразни болести.  

Мерките кои се преземаат заради заштита на населението од заразни 

болести се општи и посебни.Институтот за јавно здравје на Црна Гора е 

надлежен државен орган за следење, спречување и сузбивање на заразни 

болести на територијата на Црна Гора, а со тоа и на Подгорица. 

 

Tехничко-тeхнолошки несреќи 

 

Во зависност од силината на техничко – технолошките  несреќи може да 

дојде до големи  материјални штети, но понекогаш и до загуба на човечки 

животи, односно до трајни последици по здравјето на луѓето и животната 

средина.   

 Материјалната штета се мери според вредноста на уништениот имот во 

објекти каде што се случиле инциденти и вредноста на работата потребна за 

нивна рехабилитација, како и загуба поради прекин на производството и 

доведување на фабриката во нова состојба на производство. 

 

8.5. Град Скопје 
 

Според последните и историски записи, областа на Северна Македонија 
е изложена на ризик од различни природни опасности. Тоа е затоа што земјата 
има такви географски карактеристики кои фаворизираат зачестена појава на 
голем број природни опасности. 

 

Земјотреси 
 

 Движењето на еден или повеќе блокови се случува за многу кратко 
време и се евидентира како земјотрес. Особено активни раседи во областа се 
раседот Скопје-Ќустендил (кој го сече скопскиот слив на средината од исток кон 
запад), а потоа и SCG раседот (по западните падини на истата планина во 
правец на селото Љубанци преку Црешево до Белимбегово). 

По двете раседи, блокот СЦГ се движи вертикално и во правец на запад, 
за што сведочат кривините на речните долини кои се спуштаат од планината. 
Затоа, локалните блокови во Скопската котлина  се релативно нестабилни. Во 
оваа област се судираат африканските и европските континентални плочи, како 
и нивните помали блокови, поради што тие се движат и предизвикуваат 
земјотреси.  
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Поплави  
 

            Според карактеристиките на територијата и хидрографијата, подрачјето 
на Град Скопје е изложено на поплави настанати заради излевање на речните 
текови, пред сe 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 на вода во атмосферската или 
канализационата мрежа, како и поплави предизвикани од рушење или 
прелевање на браните Матка, Света Петка и Козјак.) 

 

Ерозии и свлечишта 
 

Во последната деценија низ државата се забележани бројни клизишта и 
одрони на карпи. Бројни сценарија, анализи и трендови покажуваат дека 
зачестеноста на природните катастрофи ќе се зголемува во наредните години и 
децении. 
 

Пожари 
 

            Пожарите се сметаат за сериозен ризик и опасност за појава на кризни 

состојби, што укажува на потребата од преземање навремени, планирани и 

координирани институционални и други мерки и активности. Бројот на пожари 

постојано се зголемува низ годините и се препознава како ризик кој се 

потврдува на сите нивоа. 

       Шумските пожари особено се сметаат за најголем ризик и опасност како за 

мирниот живот на жителите така и за зачувувањето на природата, не само во 

Северна Македонија, туку и во соседните земји. На барање на Владата на 

Северна Македонија, JICA започна проект за техничка соработка за 

зајакнување на капацитетот на ЦУК за спречување на шумски пожари и рано 

предупредување за истите. 

 

  

Епидемии и пандемии 

 

               На подрачјето на Град Скопје во минатото се случиле епидемии на 

карантински и други заразни заболувања кај луѓето и животните и постои 

можност истите да се јават и во наредниот период. и да предизвикаат штети по 

луѓето и животните. Одговорно за координација е Министерството за здравство 

и здравствените установи кои соработуваат на терен со сите субјекти кои имаат 

надлежности во тие услови.) 

 

 

 

9. SWOT AНАЛИЗА 
 

 SWOT анализата утврдени се предностите, недостатоците, слабостите и 
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силите на цивилната заштита на подрачјето на секој партнер во проектот 

COMMAND d  

 

 СИЛА СЛАБОСТ ПРЕДНОСТ ЗАКАНА 

Загребач

ка 

жупанија 

 - Децентрализиран 

систем на цивилна 

заштита со силно 

присуство на 

државно ниво 

-Дефиниран 

централен орган за 

регионално ниво 

(Загребачка 

жупанија) 

координатор на 

системот за 

цивилна заштита 

- Долгорочни 

контакти со сите 

партнери во 

системот за 

цивилна заштита 

- Експертиза, обука 

и мотивација на 

основните 

оперативни сили 

 - Искуство во 

меѓународни вежби  

-  Сколоност на 

граѓаните кон 

хуманитарна 

работа  

- Имплементација 

на научените 

лекции од минати 

кризни ситуации (и 

подготвеност на 

системот за 

промени и 

модернизација 

 

-Препознатливост 

на штабот за 

цивилна заштита 

на сите нивоа на 

системот како 

платформа за 

соработка при 

вонредни настани 

 

- Функционал

ен сиситем 112. 

- Недоволна 

регулираност  на 

поедини 

сегменти во  

составот на 

подзаконски 

акти      

(правилници, 

СОП-ови и сл). 

- Концепт 

на ре-активен 

наместо про-

активе пристап 

(се спроведува 

премалку 

планаски 

активности 

врзано за 

смалување на 

разликите    

-  Стручна 

кадровска 

оспособеност за 

работи на 

цивилната 

заштита  во 

ЈЛПРС. 

- Недостат

ок на бази на 

податоци за 

ранливост, 

штети и 

оперативни сили 

-  Отсуство 

на наставен 

центар за 

цивилна 

заштита 

-  Не 

постои 

интегриран 

систем за 

управување 

(водечки и 

командант) 

поддржан од 

ГИС апликација 

-  Добра  соработка    

со учесниците и 

оперативните сили 

на системот за 

цивилна заштита 

 

- Активна соработка 

со национални и 

меѓународни 

партнери 

 

- ЕУ фондови  и 

расположливи 

средства за 

изградба и развој на 

системот за 

цивилна заштита 

- Интересот на 

единиците  на 

локалната и 

регионалната 

самоуправа за 

зајакнување на 

капацитетите и 

способностите 

 

- Голем број на 

здруженија на 

граѓани со знаења и 

вештини кои можат 

да помогнат во 

кризни ситуации, 

како и голем број на 

заинтересирани 

граѓани кои би 

сакале да се 

приклучат на 

единиците за 

цивилна заштита, 

но не знаат како и 

на кој начин бидејќи 

не се соодветно 

ориентирани или 

информирани 

 

-  Соработка со 

научни и образовни 

институции 

-Недоволни 

финансиски 

средства на ниво 

на JLPRS за 

успешен развој на 

системот за 

цивилна заштита 

-Неоптимална 

систематизација 

на работните 

места на ниво на 

JLPRS (нема лица 

задолжени за 

извршување на 

задачи исклучиво 

поврзани со 

цивилната 

заштита) 

-Нерамномерна 

опрема на 

одредени 

сегменти од 

системот за 

цивилна заштита 

на локално ниво 

(особено ДВД-а и 

единиците за 

цивилна заштита) 

-  Нерамномерна 

опрема на 

одредени 

сегменти од 

системот за 

цивилна заштита 

на локално ниво 

(особено ДВД-а и 

единиците за 

цивилна заштита)  

- Не постои 

единствен 

пристап за 

решавање на 

правата и 

обврските на 

волонтерите, како 

и на правата и 

обврските на 

нивните 
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 - Недоследности 

во законските 

прописи и 

неуниформниот 

систем на 

комуникација на 

сите оперативни 

сили на 

системот за 

цивилна 

заштита. 

-Просторно 

неповрзаност  

на оперативно-

комуникациските 

центри на 

итните служби.  

 

- Примена на 

најдобрите практики 

на земјите од 

Европската Унија. 

 

работодавачи. 

- Не постои 

единствен систем 

на водечки и 

командантски 

интервенции 

-

Неконзистентност 

во програмите за 

обука на 

поединечните 

служби да 

работат врз 

основа на истиот 

ризик 

- Разновидноста 

на ГИС алатки 

спречува 

меѓусебно 

поврзување и 

размена на 

податоци. 

  

Tузла 

 
- Командата 

за цивилна 

заштита има силна 

улога во 

управувањето со 

ризиците од 

катастрофи и 

воспоставува 

ефикасен одговор 

- на несреќа 

или катастрофи и 

Службата за 

цивилна заштита, 

во која е вклучено 

Одделот за 

управување со 

ризици од 

- катастрофа

, е препознаена 

како водечка 

служба за 

управување со 

ризик од несреќи и 

катастрофи,      

-Оперативните 

сили на службата 

за заштита и 

спасување беа 

формирани во 

- Комплеке

снсиситем на 

заштита и 

спасуавње  во 

Босна  

- Неусогласеност 

на прописите со 

обврзувачките и 

необврзувачките 

документи на ЕУ 

така што нема 

доволно 

Ре регулирање на 

одделни 

сегменти на 

системот со 

подзаконски акти 

(прописи, СОП и 

сл.) 

-  Недостаток на 

финансиски 

средтва, 

-  Службата за 

цивилна заштита 

Одделението за 

заштита и 

спасување и 

управување со 

ризици  од 

- Континуирано 

вложување во 

јакнење на 

капацитетите на 

оперативните сили 

за заштита и 

спасување, 

 - Заедничко 

дејствување на 

постојните 

оперативни сили и 

заедничка обука со 

сопствени 

капацитети 

- Јакнење на 

капацитетите за 

цивилна заштита во 

рамки на 

меѓународниот 

проект 

- Има основи за 

поврзување на 

податоците на 

градските служби 

кои се важни за 

заштита и 

спасување со кои 

располагаат 

податоци од 

- Висока 

подложност на 

градот на 

поплави, одрони, 

како и изразена 

социјална 

структура и 

економска 

ранливост на 

Градот.  

-Нема 

воспостаавена 

платформа за 

смалување на 

ризици од 

катастрофа  на 

подрачјето на 

Градот, 

- Недоволен број 

на припадници на 

цивилна заштита 

и нивна 

недоволна 

опременост и 

подготвеност, 

- Неможнаости за 

финасирање  на 

права и обврски 

на доброволци, 
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правни лица и се 

од значење за 

заштитата и 

спасување со  што 

се зајакнува 

капацитетот со 

материјално-

технички средства 

и  средствата на 

овие правна лица, 

 - Имплементација 

на научените 

лекции од минати 

кризни ситуации и 

подготвеност на 

системот за 

промени и 

модернизација.  Во 

својата развојна 

програма Тузла ја 

препознава 

потребата за 

зајакнување  и 

потрошувае  и 

спасување   

-  Во својоата 

развојна програма 

градот Тузла, ја 

препознава 

потребата од 

јакнење на 

системот на 

заштита и 

спасување преку 

формирање на  

нови оперативни 

капацитети, 

согласно моделите 

за цивилна заштиа 

на ЕУ.  

-  Со поддршка на 

меѓународната 

заедница и УНДП 

во БиХ создадени 

се основи за 

развојно 

планирање во Град 

Тузла. Во ова 

придонесуваат и 

постечките кадри  

во останатите 

служби за 

катастрофи,  

недоволно е 

кадровски 

опремено за 

користење на 

географско 

информациониот 

сиситем (ГИС) за 

анализирање на 

просторните 

податоци, 

уредување на 

податоците и 

представување 

на резултатите. 

Недостасуваат 

кадри со висока 

стручна спрема, 

како што се  

градежни 

инженери, 

ининери за 

геологија, 

хидрологија, 

информтичка 

технологија идр. 

Не постои 

единствена база 

на податоци која 

би била 

комбинирана со 

мапи преку ГИС, 

кои би биле од 

од големо значење 

за разбирање на 

процесот и 

обезбедување 

поддршка и 

планирање за 

целите на 

превентивните 

активности 

и за реагирање 

на несреќи и 

катастрофи. 

-  Недоволни се 

капацитетите  на 

оперативните 

сили: недостаток 

на единиците за 

цивилна заштита 

оспособени  и 

значење за заштита 

и спасување 

(Просторно 

планирање и 

заштита на 

животната средина, 

инфраструктура, 

геодетски работи, 

станбени прашања 

и интеграција на 

раселените лица, 

земјоделство и 

развој). Тематски 

карти 

распределба на 

ризикот од 

земјотреси, поплави 

и свлечишта, 

податоци за 

населението и 

клучната 

инфраструктура 

изложени на ризик 

беа обработени од 

DRAS – софтвер за 

анализа на ризик на 

споменатите 

опасности, што е 

добра основа 

за понатамошна 

работа на оваа 

апликација. Услуги 

за 

администрацијата 

на градот Тузла од 

значење за 

операциите за 

заштита и 

спасување 

тие се пополнети со 

стручен кадар и 

можат да 

придонесат за 

развој на ГИС 

базата на податоци 

- Податоците за 

штетите и загубите 

од природни и други 

непогоди се чуваат 

во Службата за 

цивилна заштита 

а истите 

волонтери, па спо 

самото тоа и и 

нивно вклучуваер  

во акции за 

сапсување  
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управување  кои 

можат да 

придонесат  во 

развој на системот  

за заштита на 

подрачјето на 

градот.  

-  Во насока на 

смалување на 

ранливоста, 

континуирано се 

спроведуваат 

активности за 

подигање на 

свеста во 

заедницата од 

опасности од 

катастрофи. Овие 

активности се 

спроведуваат  низ 

вежби  и обуки за 

медиумско 

истражување и 

предупредување, 

ТВ спотови врзани 

за најзастапените 

опасности во 

градот  Тузла. 

Соодветни 

брошури кои се 

делат на локалното 

население, 

заштита од 

поплави, одрони, 

земјотреси и др. 

опремнии за 

спроведување на 

мери за заштита 

и спасување; 

-  Недоволна 

оспособеност за 

постоечки 

оперативнои 

сили, особено по  

прашање  

специјалистички 

обуки, 

- Недостаток на 

алатки за 

поврзување на 

сите учесници  

во заштита и 

спасување и ICS       

(Incident 

Command  

System)  

-  Не постои  

интегриран 

систем за 

управување  

водење  и 

упрвување  

поддржан од 

ГИС апликација, 

-  Не е осигурана  

покриеност  на 

системот  за 

тревожење, и 

известување, на 

населението на 

целото подрачје. 

 

 

дополнително се 

воведуваат во 

базата на податоци 

DesInventar Sendai 

 

 

Tирана  

- Примена на 

научени лекции од 

минати кризни 

ситуации и 

подготвеност  на 

системот на 

промени  и 

модернизација. 

Функционален 

систем 112. 

- Децентарли

зирана служба за 

заштита од пожари 

-  Стручно 

кадровско 

оспособување  

од областа на 

цивилана 

заштита  на 

регионално и 

локално нило. 

- Недостат

ок на база на 

податоци  за 

ранливост,  и 

штети на 

оперативни сили, 

- Примена на 

најдобрите пракси 

на земјите од 

Европската Унија и 

фондови за обнова 

на расположливи 

фондови за  за 

развој во рамки на 

системот на 

цивилна заштите  

по земјотресот во 

2019 година.  

- Активна 

соаработка со 

-  Не постои 

унифициран 

систем на 

команда и 

контрола во 

управувањето со 

интервенциите, 

- Недостиг 

на финансиски 

средства на 

регионално или 

локално ниво за 

успешен развој на 

системот за 
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и спасувања.  

- Дефиниран

ое  тело на 

Управата за 

цивилни состојби 

за координација на 

системот за 

цивилна заштита 

на општинско ниво. 

- Стручност, 

Stručnost, 

обученост и 

мотивација на 

темелни 

оперативни сили. 

- Искуство во 

меѓународни вежби  

- Препосзнае

н е стожер за 

цивилна заштита 

на сите  ниво на 

системот  како 

платформи за 

соработка во 

вонредни ситуации.  

 

- Недостат

ок на центар за 

обука  за 

цивилна 

заштита, 

- Не постои 

поддршка за ГИС  

апликације, 

интегрирани 

сосотав на 

управување,  

наредба и 

контрола, -  

Недоволна 

уреденост  на 

поединечни 

сегменти во 

делот на 

составот на 

подзаконски 

акти, 

правилници, ( 

СОП, 

правилници, 

стандареден 

проток на 

информации, 

документација, 

дневник на 

катсатрофи и др) 

- Непостое

ње на 

единствени 

процедури во 

составот на  

комуникација на 

сите оперативни 

сили во составот 

на цивилна 

одбрана. 

домашни и 

меѓународни 

партнери, 

- Добра 

соработка со 

учесниците и 

оперативните сили 

на системот за 

цивилна заштита, 

-  Соработка 

со научни и 

образовни 

иснтитуции, 

- Интересот на 

единиците на 

локалната и 

регионалната 

(регионална) 

самоуправа за 

зајакнување на 

способностите и 

капацитетите,  

цивилна заштита. 

-  

Недостаток на 

интерконекција и 

размена на 

податоци, во 

компатибилни ИТ 

платформи. 

- Недостато

к на соодветна 

обука, ППЕ и 

опрема за 

доброволните 

пожарникари и 

единиците за 

цивилна заштита, 

како и јасни 

прописи за 

правата и 

обврските на 

нивните 

работодавци, 

- Недостато

к на соодветни 

програми за обука 

за индивидуални 

услуги,  

Подгори-

ца 

- Постоењето на 

значителни 

човечки и 

материјални 

ресурси на 

подрачјето на 

Подгорица;  

- Воспоставен 

систем за заштита 

и спасување на 

подрачјето на 

главниот град;  

- Недостаток  на 

соодветен 

национален 

центар за обука и 

обука на 

припадници на 

оперативните 

единици за 

заштита и 

спасување, со 

посебен акцент 

на 

- Унапредување на  

спроведување на 

превентивни мерки 

согласно новиот 

закон,прпоиси преку 

можност да се 

спроведе локален 

надзор на локално 

ниво; 

- Подобрување на 

соработката со 

Службите за 

-   Огромна е 

можноста за 

природни и други 

непогоди на 

подрачјето на 

Мајна 

Градови 

(земјотрес, 

поплави, 

пожари...)  

- Во областа не е 

воспоставена 
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- Постои одреден 

интерес на 

граѓаните за помош 

на оперативните 

сили 

на терен за време 

на интервенции;     

- Имплементација 

на бројни договори 

за заедничко 

дејствување во 

катастрофи, со 

соседните единици 

на локалната 

самоуправа и 

релевантни 

невладини и 

меѓународни 

организации; 

- Уклучување на 

одредени 

општински 

планови, заштита  

испасување во 

сите  развојни 

програми и 

планови кој ги 

донесува  

собранието  на 

главниот град;   

- Вклучување  на 

одредени 

општински планови 

за заштита и 

спасување  во 

ситеразвојнипрогра

ми  и планови кој ги 

донесува  

собранието на 

главниот град; 

- Соодветно 

користење на 

искуствата врзани 

за случувањае за 

природни 

катастрофи , и 

катастрофи 

предизвикани од 

човечки фактор, со 

цел успешно  да се 

дефинираат 

политики во оваа 

припадници на 

службите за 

заштита и 

спасување  

- Недостатоци во 

техничките и 

кадровските 

капацитети за 

управување со 

ризик на 

природни и други 

непогоди во 

Службата за 

заштита и други 

служби на 

подрачјето на 

Подгорица;  

- Неадекватно 

ниво на 

вклученост на 

волонтери  

заради јакнење 

на капацитети  во 

оваа област; 

- Нема 

воспоставено 

систем на 

известување и 

тревожење  на 

територијата на 

општината; 

- Користење на 

подтаоци во 

реално време, 

вклучувајќи 

локации и 

просторни 

податоци не е 

адекватно и 

целисходно итн.  

- Не постои 

интегриран 

систем на 

управување и 

водење и 

насочување и 

поддржан ГИС 

апликација Не 

постои 

единствена база 

на податоци кои 

би се споиле . 

заштита и 

спасување во 

другите и околните 

области 

единиците на 

локалната 

самоуправа; 

- Да се искористи 

присуството на 

бројни меѓународни 

организации во 

Црна Гора 

креирање и 

реализација на 

проекти од оваа 

област и 

реализација на 

донации  

- Подобрување и 

унапредување на 

човечките 

капацитети во 

служба на 

заштитата за 

создавање и 

реализација на 

проекти и програми 

од областа на 

намалување на 

ризиците од 

катастрофи; 

- Зголемување на 

нивото на свесност 

на граѓаните за 

потребата од нивно 

активно учество во 

системот на 

заштита и 

спасување од 

природни и други 

непогоди и сл. 

платформа за 

намалување на 

ризикот од 

катастрофи 

на главниот град 

(ГИС + 

интерактивни 

карти), што 

значително го 

намалува нивото 

соодветен 

одговор на 

предизвиците од 

природни и други 

катастрофи; 

- Отсуството на 

единици за 

цивилна заштита 

на подрачјето на 

главниот град, 

што 

значително ги 

намалуваат 

капацитетите и 

можностите за 

соодветен 

одговор; 

- Откривањето и 

анализата на 

постоечките и 

новите ризици на 

територијата на 

општината е 

трајно 

предизвик кој 

треба да се 

реализира преку 

креирање на 

Локална проценка 

на ризик од 

катастрофи;  

- Ризикот од 

неспроведување 

на редовни 

командни и 

теренски вежби 

кон домашниот 

тим 

планови за 

заштита и 

спасување од 

разни видови 
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област; 

-  Воспоставена 

дата на податоци  

за штетите од 

катастрофите, 

придонесува до 

подобро 

разбирање  и 

донесување на 

адекаватни одлуки  

од страна 

носителите на 

одлуки на локално 

ниво.  

-  Континуирана 

едукација на 

граѓанското 

општество на тема 

запознавање со 

сите видови на  

ризици; 

- Главниот град  ги 

утврдува задачите, 

одговорностите  и 

институционалните 

механизми, со 

координација и 

ставање  на 

расположливи 

финасиски средтва  

на располагање на  

службата.  

 

- Постоење на 

висико ниво на 

свест кај 

носителите на 

одлуки  на локално 

ниво, во  со цел 

јакнење на 

Службата преку 

подобрување на 

капацитетите и 

способностите и 

др.  

- Не пости 

единствена база 

на податоци  која 

би се споила со 

картите, што би 

било од големо 

значење за 

разбиарње на 

процесот и 

давање 

поддршка при 

планирање на 

целта за 

спроведување на 

превентивни 

активности за 

соодветен 

одговор на 

несреќи и 

катастрофи; 

- Недостаток на 

финасиски 

средства за 

планско 

унапредување на 

на човечки и 

материјални 

капацитети на 

службите на 

заштита; 

- недостаток на 

просторни 

прикази , те 

тематски мапи за 

поединечни 

ризици  и др. 

ризици; 

- Недостиг на 

финансиски 

средства и опрема 

за образование и 

инклузија 

волонтери во 

акциите на 

Службата за 

заштита и 

спасување на 

главниот град 

Подгорица. 

Скопје 

  

 

 

-Поволна 

географска 

положба 

- добра 

координација на 

- Недоволно 
буџетско 
финансирање на 
реализацијата на 
мерките и 
активностите за 
контрола, 
ублажување, 
подготвеност, 

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

- Продолжување 
на пандемијата на 
КОВИД-19 и 
настанување на 
идни 
епидемии/пандем
ии 
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локално и на 

регионално ниво 

-Меѓуопштинска 

соработка  

-Донесување на 

стратешка 

документација 

- Искусен и 
посветен персонал  
- Искусни и 
обучени ресурси 
- Постоење на 
добри практики и 
научени лекции 
- Позитивна 
евиденција за 
реализирани 
одговори на 
катастрофии кризи 
-Регионална, 
национална и 
меѓународна 
соработка во оваа 
област 
-Подготвени 
основни проценки, 
програмски и 
плански документи 
-Искуство стекнато 
за време на 
одговорот на 
пандемијата 
COVID-19 
-Постоење на 
иновативни 
практики 
- Подготвеност за 
кофинансирање 
мерки и активности 
за намалување на 
ризиците од 
катастрофи 
 

одговор и 
опоравок од 
катастрофи 
 
- Недоволно 
одржување на 
постоечката 
инфраструктура 
за контрола и 
ублажување на 
катастрофи 

-  Недоволно 

јакнење на 
свеста 
 
- Недоволна 
едукација и обука 
на населението 
за заштита и 
самозаштита при 
катастрофи 
 
-  Недостаток на 
човечки и 
материјално-
технички ресурси 
 
- Недоволо 
инвестирање во 
превентивни 
мерки и 
активности 
 
- Специфична 
поставеност на 
Град Скопје 
против ЕЛС во 
составот на 
градот 
 
 

 
 

 
 
 

- Намалувањето на 
ризици од 
катастрофи преку 
стратешкото 
планирање се 
искачува повисоко 
на агендата на 
градот во наредниот 
период 
 
-    Реализирање на 
активности за 
сензибилизација на 
клучните 
заинтересирани 
страни на локално 
ниво за НРК 
 
- Имплементирање 
на решенија 
засновани врз 
природата за НРК 
 
-    Реализирање на 
мерки и активности 
преку регионалните 
или 
прекуграничните 
програми 
 
- Воспоставување на 
партнерство и 
соработка со 
приватниот сектор 
за креирање на 
локални политики и 
реализирање на 
активности за 
намалување на 
ризици од 
катастрофи 
 
- Невладиниот 
сектор и граѓанските 
организации се едни 
од клучните субјекти 
за отпорност на 
заедницата на 
катастрофи 
 

 
 

-Изменете ги 

практиките на 
реализација на 
активностите како 
резултат на 
пандемијата 
 
- Влијание на 
климатските 
промени 
 
- Недостаток на 
финансиски 
средства за 
реализација на 
мерки и 
активности за 
развој на ризици 
од катастрофи 
 
- Примарниот 
фокус е на 
подготвеност и 
одговорот на 
катастрофи 
централната 
контрола/одлучув
ање 
- Недостаток на 
планови за итни 
состојби и за 
продолжување на 
функционирањето 
на општината во 
случај на 
катастрофа 
 
- Несоодветно 
урбанистичко 
планирање 
 
- Одлив на стручен 
кадар од градот и 
субјектите на 
системот 
 
 
 

 
 
 

 

 

10. СИМБОЛОГИЈА НА КОМАНДНИОТ СИСТЕМ НА ПОДАТОЦИ 

 

Мапите ќе користат симболи кои се поделени на статични и динамични 

симболи. 
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Статичните симболи покажуваат објекти во просторот кои не ги менуваат 

своите координати за време на одреден настан. Може да бидат: 

 

- инфраструктурно - статички 

- ситуациско - статистички 

симболи на потенцијални извори на ризик за појава на голема несреќа и 

катастрофа. 

 

Динамички симболи се оние кои се менуваат според промената на 

состојбите во одредена област, а нивната цел е полесно следење на развојот 

на состојбите и подобро планирање на оперативните активности. Динамичките 

симболи можат да се поделат на: 

 

- GPS динамични симболи (ги прикажуваат локациите на луѓе, бродови, 

возила и беспилотни летала во вселената) 

- ситуационо-динамички симболи (што го прикажуваат развојот на 

ситуација/закана во просторот) или локации на оштетување на 

критичната инфраструктура (на пр. локација на оштетување на патот или 

локација на пукање на насип). 

 

    - Приказот на статични и динамички симболи е даден во шематски приказ - 

прилог 2. 

 

 

11.  УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ НА КОМАНДНИ ПОДАТОЦИ 
 

Секој партнер е одговорен за управување со базата на податоци и 

координирање на пополнувањето и ажурирањето на базата со овластени 

претставници на оперативните сили во нивната област. 

Системот мора да овозможи пребарување на податоците внесени во 

субјектот и да има можност за креирање извештаи (текстуални и картографски). 

Системот ќе ги има следните опции: 

 

-  веб дизајнирана апликација со локален интерфејс за прикажување 

податоци 

- креирани објекти и нивни атрибути за секоја класа (тип на податоци) без 

потреба од промена на самата структура на базата на податоци 

- комуникација помеѓу апликацијата и мапата (објектите од базата мора да 

можат да се прикажат на картата), преглед на внесени објекти на картата 

и преглед на објекти поединечно и колективно 

-  внесување на вредности за секој атрибут на придружниот  објект 

- пребарувањето на објекти мора да биде овозможено преку текст или 

преку мапа 

-  пребарувањето на објектот мора да биде овозможено со користење на 
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постоечките атрибути на поврзаниот објект 

-  изготвување извештаи за постоечки објекти со користење на просторни 

податоци за објекти (статистички податоци) 

-  разработен  начин за пристап и управување со податоци во однос на 

организациите и телата кои ќе го користат системот . 

-  Секој партнер се грижи за безбедноста и доверливоста на базата на 

податоци и има овластување да ги прегледува и менува сите податоци со 

цел да ги исправи грешките 

- Оперативните сили и единиците на локалната самоуправа назначуваат 

овластени претставници (надворешни корисници) за комплетирање и 

ажурирање на базата на податоци.
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  Загребачка жупанија, која е задолжена за воспоставување, одржување и 

надградба на каталогот на оперативни способности и советникот за 

информациска безбедност континуирано ги проценуваат безбедносните ризици 

од користењето на базата на податоци за целите на стандардизирање на 

спроведувањето на мерките во сите области на информациската безбедност. 

Апликацијата мора да биде креирана на платформа „отворен код“, т.е. да 

користи технологии за кои не е неопходно да се има комерцијална лиценца. 

Документите кои се очекуваат како резултат на креирање на база на 

податоци се техничка документација и упатство за употреба (Администраторски 

прирачник и Упатство за корисникот).Техничката документација и упатството за 

употреба треба да бидат подготвени кога ќе заврши создавањето на базата на 

податоци. 

 

 

12.  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

12.1.   Генерално 

 

Имплементацијата на резултатите од овој проект ќе овозможи користење 

на бази на податоци со употреба на соодветни ИТ алатки како основа за 

одлучување во системот за цивилна заштита, односно на регионално/локално 

ниво и ќе претставува основа за стандардизирање на процедури за кризна 

комуникација при користење на информации за потенцијалните закани и 

последиците што произлегуваат од нив. 

        Дополнително, проектот создаде основа за понатамошен развој и 

стандардизација на ИТ алатките со цел да се обединат податоците од различни 

комуникациски системи на носителите  на извори на информации, што ќе 

помогне побрзо да се соберат и анализираат податоците доставени до 

командните и оперативните центри, со цел попрецизно и навремено следење 

како основа за донесување Одлука за постапување во кризни ситуации. Имено, 

овој вид мултисекторска обработка на податоци подразбира можност за 

анализа на податоците во реално време, а самиот процес на стандардизација 

ќе ја забрза размената на клучните податоци и информации помеѓу сите 

учесници во системот за цивилна заштита на ниво на Загребачката жупанија и 

на национално ниво, со можност за усогласување со процедурите на комисиите 

на Европскиот координативен центар за одговор при итни случаи. 

Горенаведеното важи и за партнерите во спроведувањето на овој проект и 

нивните системи за цивилна заштита. 

       Реализацијата  на овој проект подразбира користење на информации и 

податоци за последиците кои произлегуваат во реално време, што во крајна 

линија подразбира функционален и ефикасен командно-оперативен систем на 

цивилна заштита, кој преку донесување на Одлуки ќе обезбеди навремено 
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активирање на оперативните силите на системот за цивилна заштита, како и 

нивното усогласено (координирано) дејствување во областа надлежности во 

кризни ситуации 

Имплементацијата на овој проект ќе создаде предуслови, имајќи предвид 

дека постојат разлики меѓу командните и оперативните системи на земјите-

партнери на проектот, за изградба на единствен систем со употреба на ИТ 

алатки кои ќе овозможат меѓусебна интероперабилност како на локално, 

национално и меѓународно ниво. 

 

12.2.   Функционалност 

Основниот резултат на овој проект е користење на информации за 

последиците од кризни ситуации во реално време како основа за одлучување и 

управување во кризни ситуации со реализација на следните функционалности. 

 

 Управување во кризни ситуации 

Спроведувањето на резултатите од проектот ќе создаде услови за 

ефективна проценка на последиците од големи несреќи и катастрофи во 

областа на надлежноста на партнерот и донесување Одлуки за спроведување 

на оперативните активности врз основа на вистински (реални) индикатори. 

 

 Креирање на бази на податоци во однос на човечките и материјалните 

ресурси 

Создавање база на податоци за човечки и материјални ресурси за 

подрачјето на надлежности  на партнерите со употреба на еднообразна 

подлога  со обврска за континуирано внесување и ажурирање на податоците од 

страна на учесниците во базата на податоци. 

 

Поврзаност на комуникациските системи 

        Создавање услови за поврзување на комуникациски системи на носители 

на информации на учесници во системот за цивилна заштита. 

 

 Постапки и процедури за користење на комуникациски системи 

 

Воспоставување единствени процедури и протоколи за размена на 

податоци и информации во реално време, како и дефинирање на условите за 

„пристап“ до системот за комуникација на поединечни учесници во цивилната 

заштита и користење на потребните податоци. 

 

Скратување на времето за донесување на Одлуки 

 

 Спроведувањето на резултатите од проектот ќе овозможи да се скрати 

времето потребно за штабот за цивилна заштита да донесе одлуки врз основа 

на „актуелната ситуација“ и валидни информации за последиците што 
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произлегуваат од тоа. 

 

Oбука и Пракса 

Поврзувањето на комуникациските системи на учесниците во системот за 

цивилна заштита ќе создаде предуслов за континуирана обука и обука на 

експерти за комуникациски системи, носители на информации. 

 

 Еднообразност во користење на симболите 

Имплементацијата на проектот ќе ја дефинира употребата на истите 

симболи што се користат за „статички“ и „динамичен“ приказ на човечки и 

материјални ресурси во реално време со наведување на нивната GPS локација. 

 

 Размена на информации 

 Можноста за континуирана размена или користење на информации и 

податоци од комуникациските системи на носители на информации во фазата 

на рано предупредување. 

 

 Координација во подготовка на база на податоци 

        Создавање основа за спроведување на координацијата на акциите на 

учесниците на комуникациските системи на носителите на информации и во 

фазата на собирање и во фазата на креирање или користење на базата на 

податоци, според степенот на компетентност 

 

 Стандардизација (еднообразност ) на базите на податоци 

       Создавање основа за стандардизација или униформност на базите на 

податоци, што подразбира и спроведување на потребната обука на експерти - 

системски оператори. 

 

 Интероперабилност на бази на податоци на поединечни комуникациски 

системи 

     Реализацијата на овој проект претставува фундаментална почетна точка за 

формирање на база на податоци со употреба на соодветни основи за 

презентација на човечки и материјални ресурси и со употреба на уникатни 

симболи и употреба на ИТ алатки кои овозможуваат интероперабилност на 

комуникациските системи. на носители на информации, како во регионално, 

така и национално и меѓународно опкружување 

 

 Зајакнување на персоналот 

 Имплементацијата на овој проект ќе ја наметне потребата од 

вработување на стручни - системски оператори во сите учесници во системот 

за цивилна заштита кои ги формираат гореспоменатите бази на податоци, како 

во Загребачката жупанија, така и во земјите партнери во спроведувањето на 

овој проект. 
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Унапредување на системот 

 Реализацијата и имплементацијата на овој проект ги создава основните 

предуслови за континуирано следење на ефикасноста и едноставноста на 

неговото користење, а со тоа и откривање и отстранување на недостатоците 

како во однос на употребените ИТ алатки, така и во однос на процедурите за 

собирање и креирање (формирање) на базата на податоци. 

 

 Подготовки за користење на системот 

Основата за успешно користење на системот се заснова на континуирана 

обука и обука на системските оператори на сите нивоа на формирање на бази 

на податоци. 

 

Користење на процедури на сите нивоа на организацијата 

             

       Спроведувањето на резултатите од овој проект подразбира соодветно 

користење на базата на податоци во согласност со утврдените процедури на 

ниво на надлежност на единиците на локалната самоуправа, а во врска со 

проценката на последиците и донесувањето на Одлуки за спроведување на 

мерките. и активности во согласност со надлежност. 

  

Поврзување на бази на податоци 

 Имплементацијата на резултатите од овој проект подразбира 

поврзување или интероперабилност со соодветниот систем, како на 

национално така и на меѓународно ниво, на Механизмот за цивилна заштита на 

Европската Унија 
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13. ЗАКЛУЧОК 

 

 Во согласност со споменатите функционалности, главниот резултат на 

проектот е креирање на ИТ алатка која ќе овозможи и создаде предуслови за 

користење на податоци во реално време од различни извори, односно што ќе 

претставува основа за ефективна анализа на податоци од различни извори, на 

овој начин ќе може да се изврши анализа во реално време со забрзување на 

процедурите во размената на клучните податоци важни за ефективно 

управување во кризни ситуации и на ниво на Загребачката жупанија и на ниво 

на локална самоуправа - Владата, како и во земјите партнери кои се дел од 

реализацијата на овој проект. 

 Исто така, имплементацијата на резултатите од овој проект првенствено се 

однесуваат на стандардизација на ИТ алатките, со што ќе се создадат 

предуслови за поврзување со националниот систем за рано предупредување, 

што ќе биде поддржано со соодветни ГИС алатки со цел да се предвиди и 

симулира можниот ризик, (т.е., проценете ја понатамошната загрозеност во 

областа на јурисдикција, а во исто време бидете усогласени со процедурите и 

процедурите на ERCC.) 

Гореспоменатата ИТ алатка ќе овозможи анализа во реално време, ќе ја 

забрза размената на клучни податоци помеѓу сите проектни партнери во 

регионот преку процесот на стандардизација, а во исто време ќе биде поврзана 

со достапни и законски дозволени системи за рано предупредување, 

поддржани од GIS алатки и како такви ќе овозможат предвидувања, односно ќе 

се усогласат со процедурата UCPM. 
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