Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник
на РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица
на седницатa одржана на 29.12.2010 година, донесе
Програма
за активностите на Општина Струмица во областа
на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2011 година
Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во
областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со
кризи кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби,
Oпштина Струмица во 2011 година овие активности ќе ги остварува преку:
- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- просторните специјализирани сили за заштита и спасување ,
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на
територијата на Општина Струмица,
-Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на
Општина Струмица, а ќе ги покрива и подрачјата на соседните општини Василево,
Босилово и Ново Село, кои немаат формирано сопствена противпожарна единица.
I. Цели
- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни
несреќи 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 несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација
на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови
непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост
и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и
противпожарната заштита
II. Активности
За реализација и остварување на основните цели 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 заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови
на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.
Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување
на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност.
Општина Струмица преку оваа Програма за 2011 година во рамките на своите
материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички
стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно

да дејствува на целото подрачје на Општина Струмица и другите општини .

А. Конкретни програмски активности на ТППЕ Струмица:
1. Гаснење пожари и спасување на луѓе и имоти загрозени во
пожари и другити елементарни непогоди
Рок: Јануари - Декември
ТППЕ-Струмица во текот на 2011 година ќе учествува во локализирање
и гаснење на пожари доколку се појават на териториите на општините
Струмица, Ново Село, Босилово и Василево. ТППЕ-Струмица доколку е
потребно ќе учествува во гаснење на настанати пожари со својата техника и
опрема и во соседните општин: Радовиш, Валандово, Берово и пошироко.
2.Вршење на технички интервенции
Рок: Јануари – Декември
•
•
•
•
•
•
•

интервенирање при сообраќајни несреќи
спасување на луѓе од височини
спасување на луѓе од длабочини - бунари , јами и пештери и сл.
црпење вода од поплавени објекти при елементарни непогоди
интервенирање при појава на акциденти со опасни материи
евакуација на луѓе , животни и материјални добра од загрозени
средини
интервенирање во случај на сите елементарни непогоди,
техничко-технолошки катастрофи и сл.

3. Анализа на пожари и технички интервенции на кои интервенирала
ТППЕ-Струмица
Рок: Јануари – Декември
ТППЕ- Струмица во текот на целата 2011 година врши редовна анализа
на секој настанат пожар и техничка интервенција со цел отстранување на
пропустите и користење на квалитетни и ефективни тактички методи при
самите интервенции.
4. Стручно оспособување и усовршување на вработените во ТППЕСтрумица.
Рок: Јануари – Декември
За оспособување и усовршување на пожарникарите Командирот на
ТППЕ изготвува Годишен план за изведување на настава и обука каде што се
опфатени следните концептни содржини:
•
•

Прописи за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
Противпожарни опасности и мерки за заштита.

•
•
•
•
•
•
•

Противпожарни справи и опрема
Противпожарна тактика
Практични тренинг вежби
Прва помош
Запознавање (учење) на улиците, објектите и хидрантската мрежа
во општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево каде
што дејствува ТППЕ-Струмица
Вежби (физичко-кондициони активности)
Меѓународна соработка , размена на искуства , обука на повисок
степен во поедини области и сл.

5. Изведување на тактички вежби на гаснење пожари и спасување
на луѓе, животни
и материјални добра
при појава на пожари и
елементарни непогоди.
Рок: Јануари - Декември
ТППЕ-Струмица во текот на 2011 година организира тактичко показни
вежби во воспитно-образовни институции, производно-преработувачки
капацитети од дрвната , текстилната , градежната и прехрамбената индустрија
и сл.
За секоја тактичко показна вежба се изготвува посебен елаборат со
шематски приказ на тактичкиот настап.
6. Испитување на исправноста на заштитната опрема.
Рок: Јануари – Декември
Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши во текот
на целата година по Упатството за испитување на опремата во ТППЕСтрумица. По секоја интервенција се врши контрола на заштитната опрема и
доколку на истата се воочат одредени недостатоци истите се отстрануваат од
употреба или опремата се заменува со нова.
Покрај испитувањето на заштитната опрема во текот на целата година се
вршат дневни, неделни , месечни, годишни и вонредни прегледи на
заштитната и техничката опрема со која што располага ТППЕ- Струмица.
7. Водење на пропишана евиденција за работа на ТППЕ-Струмица
Во текот на целата 2011 година во ТППЕ
се води
следнава
евиденција:
• Книга за дневно дежурство.
• Книга за пријавување и примањето на пријавите за настанатиот
пожар или техничка интервенција.
• Книга за евидентирање на настанатите пожари и технички
интервенции.
• Извештај за настанатиот пожар или техничка интервенција со
краток опис.
• Картони за локација на улиците, позначајните објекти, училишта ,
детски градинки , болници , бензински станици , складишни
простори во кој се чуваат запаливи материи и сл.
• Книга за изведување настава.
• Картон за дневен преглед на возилата, во која што се
евидентираат сите зафати и поправки на возилата.

•
•
•

Книгата за неделен преглед на возила, моторни и електрични
пумпи.
Патни налози за сите возила поединечно.
Годишен Извештај за работата на ТППЕ-Струмица

8. Превентивни активности (предавања, патроли, настапи преку
локалните средства за јавно информирање и сл. ).
Рок: Јануари – Декември
Предавања во претпријатијата, училиштата, детските градинки и други
институции од аспект на заштита од пожари, експлозии и опасни материи.
Превентивно информирање на граѓаните преку јавните средства за
опасностите од настанување на пожари како и за мерките кои треба да се
превземат за да не дојде до пожари.
Посети на Општините Василево, Босилово и Ново Село.
Цел на посетите - разгледување на урбанистичките планови на овие
општини, изворите на вода, водоводната мрежа, хидрантската мрежа и
приодните патиштата кон поважни објекти .
9. Техничко опремување на ТППЕ-Струмица
Рок: Јануари – Декември
Во текот на 2011 година според Правилникот за минимална техничка
опрема и средства за гаснење, ТППЕ Струмица треба да се опреми со
следната опрема:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пп апарати Ѕ-6 со сув прав 10 бр.
редуцир со манометар за полнење пп апарати со азот-1бр.
две моторни пумпи за извлекување вода
мала рачна брусилка за метал
апарат за заварување
десет радио врски (комплет)-набавката е во процедура
пп црева Ф-52 мм 25 бр. х 15 м
45 пара кожени чизми за шумски пожари
45 пара заштитни ракавици
водонепропустливи фенери-10 бр.
алпинистички ремени за спасување од височина-5 броја
униформи-комплет-45 бр.

Обезбедувањето на опремата ќе зависи и од обезбедување на средства
од други извори.
9а. Административно техничко опремување на ТППЕ
• Персонален компјутер (или лаптоп) - 1бр.(постоечкиот е пред 12
години и е нефункционален )
10. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми,
земјоделски површини, водоводна мрежа, електрична енергија и др.
Рок: Февруари - Април - Мај – Ноември
Во месец Февруари -

работен состанок со раководните структури на

ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица. Предмет на состанокот-состојбата на
хидрантската мрежа во градот и населените места.
Пред летната сезона одржување на состанок со претставниците од
Македонски шуми и раководителите од ЈПСШ ,,Беласица“ Струмица превземање на превентивни мерки за сведување на опасностите од појава на
шумски пожари на минимум и организирано дејствување во локализирање и
гаснење во случај на нивна појава .
Земјоделските комбинати кои стопанисуват со житни култури-пред
почетокот на жетвата одржување на состанок во врска со превземање на
противпожарни мерки за време на жетвените работи.
ЕВН Подружница-Струмица состанок за унапредување и
синхронизирање на соработката во сите случаи на акциденти каде е неопходна
стручна помош и асистенција.
11. Посета на претпријатијата во општините
Рок: Јануари – Декември
Во тековната година предвидена е посета на сите поголеми
производствено – преработувачки објекти во сите општини со цел запознавање
со нивната инфраструктура од аспект на ПП заштита, организирање показни
вежби со вработените и сл.
Освен посетата на производствено индустриските објекти во идната
2011 година предвидена е посета и едукација на учениците од 14 подрачните
училишта (во рамки на Проектот,, Зајакнување на капацитетите и отпорноста
на локалните власти во случај на природни несреќи и катастрофи “- подржан
од Локалната самоуправа и УНДП) со наставни содржини од противпожарната
заштита и презентација на техничките средства со кои располага ТППЕ Струмица.
Во рамки на овој проект во 2011 ќе бидат опфатени и :
• Градската библиотека
• ЈПКД Комуналец
• Дом на АРМ
• Младински центар
• ЈП Паркинзи
• Одделение за урбанизам
12. Смотри на ТППЕ-Струмица
Рок: Јануари - Декември
Во текот на целата година секојдневно се врши смотра на:
-изгледот на пожарникарите
-просториите за дневен престој
-санитарен јазол
Секој месец се врши смотра на:
- личната заштитна опрема
- колективната заштитна опрема
- на целокупната опрема и инвентар со кои располага ТППЕ.
13. Подготовка на единицата пред летната и зимската сезона
Рок: Мај – Октомври
Во месец Мај се врши преглед на целокупната опрема со посебен осврт

на опремата за гаснење на шумски и полски пожари.
Во текот на месец Октомври се врши подготовка на возилата за
претстојната зимската сезона - гуми , акумулатори , електрична инсталација
проверка на средствата против замрзнување во ладниците на возилата (течноста се заменува со нова), редовно подмачкување на пп возилата ,
проверка на синџирите за тркала на возилата и сл.
14. Ажурирање на картотеката за позначајните објекти и хидрантаската
мрежа
Рок: Јануари - Декември
Во текот на целата година се изготвуват оперативни карти за гаснење
пожари на позначајни објекти со потребните податоци и графички прикази на
хидрантската мрежа.
15. Контролни активности од страна на командирот на ТППЕ Струмица.
Рок: Јануари – Декември
Командирот на ТППЕ Струмица во текот на секој месец врши по четири
контроли и тоа: две до 23 часот и две по 23 часот.
По извршената контрола Командирот на ТППЕ Струмица изготвува
Извештај.
16. Ажурирање на планот за мобилизација
Рок: Јануари – Декември
Во текот на месеците Март, Мај и Ноември се врши ажурирање на планот за
мобилизација (проверка со ангажирање на сите вработени во ТППЕ
Струмица).
17. Работи на одржување на објектот
Во текот на 2011 година предвидено е да се изврши замена на столовите
од дежурната и собата за престој на пожарникарите -12 бр.
Б. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ
Активностите на Територијалната противпожарна единица - Струмица , кои ги
надминуваат границите на територијата на Општина Струмица, освен со финансиски
средства, Советот на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат и
со:
- одбележување на Денот на пожарникарите;
- прогласување на најистакнати пожарникари во извршувањето на работните
обврски при гаснењето на пожари;
-учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани
организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави
- поддршка и учество во проектни активности
III. Финансирање
Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето,
справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна
единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирани со средства од
Буџетот на општина Струмица за 2011 година Програма W0 во износ од 8.800.000,00

денари и Програма Е0 во висина од 1.910.000,оо денари.
Финасирањето ќе се врши и од:
- Средства од Буџетот на РМ;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации,
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на
Територијалната противпожарна единица и
- Приходи од други општини
IV. Распоред на финансиските средства за ТППЕ Струмица

р.б.

износ
Намена

1.

Гориво и масла

400.000,00

2.

Регистрација на моторни возила

200.000,00

3.

Униформи-комплет

500.000,00

4.

Други материјали за специјална намена (пена)

100.000,00

5.

Поправка на возила

250.000,00

6.

Осигурување на вработени (несреќи, живот)

7.

Други здравствени услуги

130.000,00

8.
9.

Одржување (варосување, средства за хигиена,
чистење и сл.)
Комунални услуги (струја, вода, огрев)

150.000,00
100.000,00

10.

Опрема

200.000,00

11.

Други активности

12.

Транфер за заштита и спасување
Вкупно:

30.000,00

50.000,00
300.000,00
2.410.000,00

VI. Завршни одредби:
За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина
Струмица, во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за
заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за
заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и
тела, органите и телата на Советот на Општина Струмица ќе го следат
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација,
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 Струмица“.
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