Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл.
Весник на РМ“ бр.5/02), член 5 од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр.
36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл. Гласник на Св. Николе“
бр. 1/2006) Советот на општина Свети Николе на седница одржана на13.12.2018
година, донесе:
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Свети Николе во областа
на заштита и спасување и противпожарната заштита
во 2019
Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа
на противпожарната заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат
активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св. Николе во
2019 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна
едница која ќе дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и
подрачјето на соседната Општина Лозово.
1.Цели
- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни
несреки и др;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација
на заштита на луѓето и материјалните доба;
- 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
кооринираност на силите за заштита и спасување, спасување со кризи и
противпожарна заштита.
2.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.
Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон:
- Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра;
- Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица;
- Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена
единица;
- Брзо и ефикасно подрачје на Општина Св. Николе и Општина Лозово;
- Елиминирање на согледаните пропусти и негативности.
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3.Финансирање
Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна
единица, утврдена според Програмата ќе биде реализирано од:
- Средствата на Буџетот на РМ;
- Средствата на Буџетот на Општина Свети Николе;
- Средствата на Буџетот на Општина Лозово;
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторни возила;
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на
заштита од пожари и експлозии;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации,
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Териоријалната
противпожарна едница.
4.Распоредување на финансиски средства е прикажано во табелата која следи

Расходи
1

Плати, наемнини и надоместоци за
вработените

2

Поправки и тековно одржување на
возила

3 Горива и масла за возила

Буџет 2019
4.288.000
300.000
300.000

4 Регистрација за возила

65.000

5 Систематски прегледи

18.000

6 Електрична енергија

90.000

7 Водовод и канализација

50.000

8 Телефон

25.000

9

Награди и признанија за најдобар
пожарникар

10 Средства за хигиена

20.000
30.000
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11

Одржување на инсталации, градежни
делови на објектот

12

Прослава за ден на пожарникарите
на РМ

Набавка на техничка и заштитна
13 опрема ( ПП црева,млазници,
напртњачи – V25 и друга ПП опрема)
14 Непредвидени расходи

100.000
15.000
350.000
20.000

15 Вкупно 1

4.288.000

16 Вкупно 2 до 15

1.383.000

17 Вкупно 15+16

5.671.000

5.Други форми на активности и помагање на ТППЕ
Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги
помагаат и стимулираат овие активности и со;
- обележување на денот на пожарникарите;
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните
обврски при гаснење на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани
организирани ос страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.

Образложение
Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2019 година ги
опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина Св.Николе во делот на
финансиската подршка за работењето на Територијалната противпожарна
единица, која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари
и разни други непогоди.
Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе
во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2019
година согласно Законот за пожарникарство („Сл.Весник на РМ“ бр.67/04)
средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици кои
се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои
се превземени од МВР се обезбедуваат преку трансвер на средства од
буџетот на Република Македонија.
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Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за
финансирање на тековните оперативни активности, плати и надоместоци од
плати за вработени пожарникари кои се примени од општината, набавка на
противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно
подобрување на условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од
наплатите како премии за осигурување на моторни возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторни возила.
Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ
Св.Николе, средствата од Општина Лозово ќе бидат употребени за
доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ Св.Николе.
Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните
противпожарни единици во согласност со Законот за пожарникарство можат
да ги остваруваат преку вршење на услуги заради подобрување на нивната
техничка опременост и услови за работа.
Менаџментот на Општина Св.Николе покрена иницијатива за
обезбедување на донации од правни субјекти и поединци кои имаат желба да
учествуваат во опременувањето и осовременувањето на нашата
Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на
донаторска сметка и истите ќе се искористат за доопременување и
подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна
единица.
Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати,
кои се добиваат од буџетот на Република Македонија се планирани и други
трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина Св.Николе.
За 2019 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата
во која е сместена ТППЕ. Се планира во текот на 2019 година да се извршат
реконструкции на работните простории и да се набави неопходен
канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените.
Во 2019 година во согласност со законските прописи се планира да се
набават зимски и летни униформи за пожарникарите и техничка и заштитна
опрема (црева, млазници, напртњачи – V25). Во зависност од остварувањето
на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за
поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените
пожарникари.
Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на
ПП возилата и противпожарната опрема и други тековни оперативни
трошоци.
6.Завршни одредби
За спроведување на оваа Програма се задолжени лицата кои раководат со
територијалната единица во Општина Св.Николе со непосредна комуникација со
менаџментот на општина Св. Николе.
Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспекор за
заштита од пожари и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот
на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе
учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање
на мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските
цели и активности.
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Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник
на Општина Св.Николе“

Бр.0801-315
13.12.2018 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
________________________
Кире Алексов
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