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ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА
за работа на Одделението за превенција, заштита и
спасување при општина Делчево за 2020 година

1.Вовед
Одделението за превенција заштита и спасување при општина Делчево за
2020 година ќе спроведува мерки и активности согласно законските норми
предвидени за сегментите кои се од областа на превенција, заштита и
спасување на граѓаните и материјалните добра од елементарни и други
непогоди, како и мерки и активности кои редовно се спроведуваат, а со
цел превентивно делување заради заштита на животот и здравјето на
населението на територијата на Општината. Во оваа Програма се опфатени
мерките и активностите кои Одделението во соработка со другите
надлежни сублекти ќе ги спроведе, како и финансиската рамка која е
потребна за остварување на истите мерки за 2018 година.
2.Мерки и активности по проблематики со финансиска рамка
а) Заштита и справување со пожари
Во рамки на Одделението, а во насока на превенција заштита и
справување од пожари десјтвува и ТППЕ Делчево, кое нешто е регулирано
со измените во Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникари
на РМ.
Отпочнат е процес за ревитализирање на ,,Просторните сили,, при
општина Делчево, кои како единица се регулирани во Законот за заштита
и спасување. За оспособување на овие сили и нивно ставање во потполна
функција, потребно е превземање на неколку мерки и активности за кои се
потребни материјално-финансиски средства од Буџетот на општина
Делчево.
Финансиска рамка за,,просторни сили,,:
-25 пара ХТЗ кондури, или околу 1700 ден.по 1 пар (вкупно 42500ден.)

-25 работни одела, 1500ден.по 1 комплет(вкупно 37500)
-ПП основна обука во ТППЕ Делчево за 25 лица, по 3 наставни часа за 1
лице 300 денари,или (вкупно 7500 денари)
-4 напртњачи за гаснење на пожар,1 број е 6000 ден.(вкупно 24000)
Предвидливите трошоци се во висина од 129.500 денари.
За следниве ставки се предвидени останатите 170.500денари.
-Исплата за ангажирање на лице од Просторни сили при ЕЛС Делчево;
-Снабдување со храна и вода за пиење на ангажирани лица од Просторни
сили;
-Непредвидени трошоци.
Вкупната варијабилна сума е 282.000 денари, потребни да бидат
предвидени во Буџетот за 2018 година, за ,,просторните сили на ЕЛС
Делчево.
- Рок: Јануари-Ноември 2020 година

б) Заштита и справување со поплави:
За справување со овој вид на елементарна непогода, а со цел заштита на
животот и здравјето на граѓаните на Општината и нивните материјални
добра, Одделението има изготвено соодветен ,,Оперативен план за
заштита од поплави,, со кој се предвидени, целите, мерките и
активностите, критичните точки, ресурсите, како и потребните буџетски
средства за остварување на Програмата во овој дел.
Р.бр
.

Активност

Период на
Буџет во МКД Забелеш
спроведување
ка

1

Таргетирање на нови Јануари10 000,00
критични точки и
Декември 2020
постапување согласно
тригодишниот
акциски план за
заштита од поплави

2

Постапување по
акцискиот план

3

Обука на просторните Јануарисили за справување
Декември
со поплави
2020

7 500,00

4

Поставување на вреќи Јануари-

30 000,00

ЈануариДекември 2020

100 000,00

Транспорт

со песок на
критичните точки

Декември 2020

и дневни
трошици

5

Известување на
Јануари12 000,00
населението кое е
Декември 2020
изложено на директен
удар на поплавниот
бран

6

Набавка на неопходна Јануари15 000,00
опрема(вреќи, песок, Декември 2020
лопати,моторни пили)

7

Извлекување и
спасување на луѓе,
стока и други добра

Јануари100 000,00
Декември 2020

8

Асанација на теренот

ЈануариДекември 2020

60 000,00

9

Дезинфекција и
дератизација

ЈануариДекември 2020

50 000,00

10

ВКУПНО

2020

384,500,00

в) Општи мерки за заштита на населението од заразни болести:
За спроведување на овие мерки ЈЗУ,,Центар за јавно здравје Кочани,,
преку ПЕ Делчево изработува Програма(Стручен Елаборат) во која се
опфатени следните општи мерки за заштита на населението од заразни
болести:
1.Обезбедување на безбедна вода за пиење
2.Обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби
3.Обезбедување на санитарно-хигиенски услови во објектите за храна
4.Обезбедување на санитарно-хигиенски услови во училиштата и
предучилишните установи
5.Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин на кој ќе се
овозможи заштита на човековата околина од загадување
6.Вршење на превентивна дезифекција, дезинсекција и дератизација во
населените места и други јавни површини
7.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на
населението.
Мерките се спроведуваат етапно, во текот на целата календарска
година и според утврдената динамика, а финансирањето е со
средства од Буџетот на општина Делчево.

а) Следење на квалитетот и здравствената исправност на водите за
пиење од селски водоводи и други алтернативни јавни
водоснабдителни објекти
*Хемиски и бактериолошки анализи...........60х2000=120 000 денари

б) Загаденост на р.Брегалница од градската канализација и
процена на ризик
*Хемиски и бактериолошки анализи.................6х2000=12 000 денари

в) Надзор над детската градинка во општина Делчево
*Теренски увиди со анкета и изготвување на Извештај........4 000 денари

г) Превентивна дезинсекција(Уништување на комарци)
•

Три теристички третирања на комарци =120 000 денари

•

Авионско третирање на комарци на 1000 хектари =330 000 денари

д) Дератизација на градска канализација и депонија за комунален
отпад = 69 600 денари
(80кг препарат за канализација и 7кг за депонија=87кг.х800ден=69 600 ден)

Вид на активности
Вода за пиење
р.Брегалница
Надзор над градинка
Третирање на комарци
Општа дератизација

Цена на активност во МКД
120 000
12 000
4 000
120 000
69 600

ВКУПНО
325 600
Доколку се прифати и авионско прскање против комарци,
сроведувањето на Програмата ке ја чини Општината 655 600 ден.
За справување со пандемијата од COVID-19 ќе се обезбедат вонредни
средства од:
-пренамена од Буџетот на Општината(400,000ден.)
-донаторска сметка(650,000ден.)

Според дадената проекција, Одделението за превенција, заштита и
спасување за спроведување на предвидената ПРОГРАМА за 2020
година има потреба од вкупно 1,040,100 денари(не се вклучени
вонредните средства за справување со корнавирус).

Изготвил:
Соработник за превенција,
заштита и спасување
Кире Цоневски

