
Врз основа на член 34 и 123 став 4 од Законот  за  заштита  и  спасување  („Службен весник на РМ“
бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево( „
Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на
21.12.2018 година ја донесе следната:

Програма
за активностите на Општина Василево во областа на заштитата и спасувањето, протипжарната

заштита и справување со кризи во
2019  година

Вовед

Со оваа Програма се остваруваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и
спасувањето, против пожарната заштита и справувањето со кризи, кои претставуваат активности од јавен
интерес. Според законските одредби општина Василево овие активности ке ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување;
- Просторните сили за заштита и спасување,
- Во соработка со РЦУК, ДЗС и ТППЕ - Струмица

1. Цели

Основни цели на Програмата за активностите на општина Василево
во областа на заштитата и спасувањето против пожарната заштита и справувањето со кризи се:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени
места , во шуми, отворени простори  поплави и др.

- заштита и спасување на луѓето животната средина , материјалните добра , природните богатства ,
животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреки.

- создавање на услови и можности за организирано остварување и релизација на заштитата на луѓето
и материјалните добра

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста , благовремено откривање и елеминирање на
причините за настнување на пожарот и други видови на непогоди

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на
силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарна заштита

2. Активности

За реализација и остварување на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат
насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на
противпожарната заштота и спасување како и заштита и спасување во услови на разни видови непогоди,
кризни појави и други несреки во мир.

Бидејки Општина Василево нема организиран постојана протипожарна служба која ќе делува на
својата територија и секојпат е покриена од ТППЕ од Струмица.

Во оваа насока, општината ќе се насочи на формирање на едно одделение од 10-15 луѓе, кои ќе
работат на повик и ќе бидат анагажирани на територијат на цела Општина Василево. Во составот на
одделението ке бидат опфатени претежно луѓе од ЈПКД - Турија Василеви и други граѓани кои ќе пријават
интерес за оваа дејност.



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

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 - Струмица, 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 Василево;

3. Финансирање
Финансирањето на активностите од областа на заштитат и спасувањето, спаувањето со кризни

состојби и дејствувањето но оваа одделение , утврдени според оваа Програма ќе бидат релизирани од :
- Средства од Буџетот на Општина Василево;
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила
- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитат од пожари и

експлозии

Распоредување на финансиските средства:

Ред.
бр.

Намена Износ денари

1. Надоместок за гориво и масла 10 000
2. Набавка на заштитна опрема 10 000
3. Посетување на обуки 10 000
4. Други активности 10 000

Вкупно 40 000

За спроведување на оваа програма се грижи Градоначалникот на Општина Василево. Општина
Василево во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување,
Центарот за управување со кризи и други надлежни органи и тела, ќе го следат спроведувањето на оваа
Програма и активно ќе учествуваат во нејзината релизација, како и во покренувањето на иницијативи,
давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и
активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Василево “.

Бр. 08-1663/1 Совет на општина Василево
21.12.2018 г Претседател
Василево Крсте Панев с.р


