Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

четврток 31.05.2018 година

бр.7 година 53
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551- 483

AKTI NA OP[TINA RESEN

31 Мај 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 7

1.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за I квартал,
Јануари – Март 2018 година
Се прогласува Заклучокот за Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за I квартал, Јануари – Март 2018 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.05.2018
година.
Бр.09-1145/1
31.05.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 30.05.2018 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за I
квартал, Јануари – Март 2018 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
1. Не се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за I квартал, Јануари – Март 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1091/4
30.05.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпис и расходување на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина Ресен.
Се прогласува Одлуката за отпис и расходување на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.05.2018 година.
Бр.09-1145/2
31.05.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 34 и 35 од Правилникот за сметководство за
буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“ бр. 28/03,62/06, 08/09,
175/2011 и 101/2013) и член 23 од Статутот на општина Ресен („Сл. гласник на
општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/2015), во согласност со
предлозите за отпис на средства на Комисијата за попис на постојани
средства, Советот на општина Ресен на седницата одржана на 30.05.2018
година, донесе
Одлука
за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Ресен
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Ресен, стaвени надвор од употреба заради физичка
дотраеност или техничка застареност.
Член 2
Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се
врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и
ситен инвентар за 2017 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

2

31 Мај 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 7
Член 3
Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и
ситен инвентар се утврдува по спецификација , која е составен дел на оваа
Одлука.
Член 4
Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот
инвентар ќе го изврши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и
ситен инвентар сопственост на општина Ресен составена од 3 (три) члена,
именувана од Градоначалникот на општина Ресен.
Член 5
Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Ресен, ќе врши увид во фактичката состојба на
основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и
расходување.
Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и
расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по
пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината
или се уништат и исфлат на отпад).
За својата работа Комисијата е должна да состави записник и истиот да
го достави до Градоначалникот на општина Ресен.
Член 6
Донесување на ова Одлука ќе значи: - право на евидентирање на
паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои
основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар
што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби, во Буџетот
на општина Ресен и - право на отпишување на утврдената вредност на
основните средства и ситен инвентар, кои ќе се уништат и фрлат во отпад од
Буџетот на општина Ресен.
Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја
спроведе Секторот за финансики прашања, Одделение за сметководство и
плаќање.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1091/5
30.05 2018 год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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Основни средства за расход - локална самоуправа
пописна листа бр.5
ред.
бр.

Предмет

Ед
мерка

Количина

1

Моторно возило мазда 323

бр

1

2

Моторно возило Поло

бр

1

Моторно возило Југо 45
Дигитален фотоапарат
Принтер Канон
Принтер делл
Принтер Канон мф3010
Лап топ
Клима уред

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

1
1
1
1
1
1
1

3
5
6
7
8
9
10

Забелешка

Mazada 323 NB DE MS
Број на шасија JMZ
BG1292000723170
година на
производство 1992 год.
Volkswagen POLO број
на шасија
WVWZZZ6NZTY170825
година на
производство 1996
Yugo Koral
идентификационен
број 1030827 година на
производство 1992

3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпис и расходување на основни средства и
ситен инвентар во ТППЕ Ресен

Се прогласува Одлуката за отпис и расходување на основни средства и
ситен инвентар во ТППЕ Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.05.2018 година.

Бр.09-1145/3
31.05.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 34 и 35 од Правилникот за сметководство за
буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“ бр. 28/03,62/06, 08/09,
175/2011 и 101/2013) и член 23 од Статутот на општина Ресен („Сл. гласник на
општина Ресен“ бр. ,7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/2015), во согласност со
предлозите за отпис на средства на Комисијата за попис на постојани
средства, Советот на општина Ресен на седницата одржана на 30.05.2018
година, донесе

ОДЛУКА
за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар
во ТППЕ Ресен
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар
во ТППЕ Ресен, стaвени надвор од употреба заради физичка дотраеност или
техничка застареност.
Член 2
Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар во
ТППЕ Ресен се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на
основните средства и ситен инвентар за 2017 година, поради нивна дотраеност
или неупотребливост.
Член 3
Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и
ситен инвентар во ТППЕ Ресен се утврдува по спецификација , која е составен
дел на оваа Одлука.
Член 4
Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот
инвентар во ТППЕ Ресен ќе го изврши Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Ресен составена
од 3 (три) члена, именувана од Градоначалникот на општина Ресен .
Член 5
Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар
во ТППЕ Ресен, ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и
ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување.
Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и
расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по
пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината
или се уништат и исфлат на отпад).
За својата работа Комисијата е должна да состави записник и истиот да
го достави до Градоначалникот на општина Ресен.
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Член 6
Донесување на ова Одлука ќе значи: - право на евидентирање на
паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои
основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар
што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби, во Буџетот
на општина Ресен и - право на отпишување на утврдената вредност на
основните средства и ситен инвентар, кои ќе се уништат и фрлат во отпад.
Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја
спроведе Секторот за финансики прашања, Одделение за сметководство и
плаќање.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1091/6
30.05 2018 год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

Спецификација за расход на основни средства и ситен инвентар во
ТППЕ Ресен
ОСНОВНИ СРЕДСТВА ТППЕ - Ресен за расход

ред.
бр.

Предмет
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Столица тапацирана
Телевизор
Столици тапацирани
Радиостаница ГП300 бр
2925
Полнач за радиостаница
Радиостаница ГП300 бр
2926
Радиостаница мобилна
ГМ 900БР.3947
Радиостаница мобилна
ГМ 950БР.871
Радиостаница ГП 340
Полнач Единачен ГП 340
Столица
Столица
Елек. Шпорет мини

Ед
мерка

Количина

Забелешка

бр
бр
бр

1
1
4

бр
бр

1
1

бр

1

бр

1

бр
бр
бр
бр
бр
бр

1
1
1
1
1
1
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14
15
16
17
18
19
20
21

Радиокасетофон фирст
радиостаница рачна
ГП300 бр 518
Кварцна печка
Телефон Панасоник
Машина за пишување
Правосмукалка
Радио Апарт
Радиостаница ГП 300

бр

1

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

1
2
1
1
1
1
2

СИТЕН ИНВЕНТАР ТППЕ - Ресен за расход
пописна листа бр. 16
ред.
бр.

Предмет
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Батерии за радостаница
Резервни делови за ФАП
вгредени
Заштитна Маска
Редуцир спојки
Чакли
Опасачи за пожар
Акумулациона ламба
ПП црева 52
Млазници турбоматик
Натрапњачи
Ранец
Канта за мешавина
Клиќеви за спојка
Двоглед
ППНатрапњачи
ПП Апарат С6
ПП Собирница
ПП Јаже
Цевка 52
Опасач
Акумулациона ламба
Акумулациона светилка
Скала кукачка
Секира со футрола
Секира копач
ПП клуч АБЦ
ПП кабаница
Вила
Сор
Гребла
Одводно црево
Акум. Ламба
Универзална млазница

Ед
мерка

Количина

Забелешка

бр

8

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

1
12
1
2
4
3
4
1
2
1
1
2
1
2
1
1
4
4
5
1
1
1
5
4
1
3
1
3
4
5
2
1
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Слепа спојка25
Цедила
Млазница комет
Меѓумешалица 200л
Мантил
ПП мантил
Маска драгер
Јаже
ПП маска панорама
ПП маска со цедило
ПП клин
Млазница 52
Млазница со регулатор
Млазница универзална
Млазница комплет
Напартњачи
Противпожарни туники
Противпожарни
пантолони
Чизма - кожа
Поткапи
Ракавици ПП
Црево 70мм
Црево 45мм

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

1
15
1
1
2
1
2
2
2
5
5
2
1
1
1
8
24

бр
бр
бр
бр
бр
бр

27
11
5
8
3
2

4.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект КП бр. 814 во КО Долно Дупени, на барање на Цветанка
Шаурек од Скопје
Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект КП бр. 814 во КО Долно Дупени, на барање на Цветанка
Шаурек од Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.05.2018 година.
Бр.09-1145/4
31.05.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 30.05.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект КП
бр. 814 во КО Долно Дупени, на барање на Цветанка Шаурек од Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка
планска документација за реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект
на КП бр. 814 во КО Долно Дупени, поднесено барање за утврдување на
правен статус за бесправен објект Уп-1-16-379-2016 од 18.02.2016 година од
страна на лицето Цветанка Шаурек од Скопје-Кисела Вода, ул. „Востаничка“
бр.130, кој објект е надвор од урбанистичка документација-градежен реон.
Член 2
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација
Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1091/7
30.05 2018 год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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5.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање на согласност за реализација
на проектот „Тоур Де Галичица 2018 “

Се прогласува Одлуката за давање на согласност за реализација на
проектот „Тоур Де Галичица 2018 “, што Советот на Општина Ресен ja донесе
на седницата одржана на 30.05.2018 година.

Бр.09-1145/5
31.05.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 47 од Статутот
на Општина Ресен(„Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/10, 13/13, 8/15 и
15/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.05.2018
година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање на согласност за реализација на проектот
„Тоур Де Галичица 2018 “
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Ресен дава согласност за
реализација на проектот „Тоур Де Галичица 2018“. Предмет на овој проект е
промоција на велосипедизмот и негово користење од страна на младите, како и
промоција на НП Галичица, преку промоција на патеките кои се користат за
велосипедизам.

11

31 Мај 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 7

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1091/8
30.05 2018 год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

6.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Процената за загрозеност на Општина Ресен од
природни непогоди и други несреќи

Се прогласува Процената за загрозеност на Општина Ресен од природни
непогоди и други несреќи, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.05.2018 година.
Бр.09-1145/6
31.05.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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ОПШТИНА РЕСЕН

ПРОЦЕНА
ЗА ЗАГРОЗЕНОСТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ

Ресен, мај 2018
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Процена за загрозеност на општина Ресен од природни
непогоди и други несреќи
Процената за загрозеноста на Општина Ресен од природни непогоди и други
несреќи е квалитативна и квантитативна анализа на податоците за можните
опасности за настанување на природни непогоди и други несреќи,
предвидување на можниот натамошен тек и последиците кои можат да бидат
предизвикани од истите, како и предлог превентивни мерки за заштита и
спасување.
Како основ за изработка на овој документ, се законските надлежности
предвидени во член 11 став 3 од Законот за заштита и спасување (Службен
весник на Република Македонија 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/2015, 71/2016 и 106/2016) и Методологијата за содржината и начинот на
проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето. (Сл.
весник на Република Македонија бр. 76/06).
Следејќи ги природните непогоди и други несреќи што ја зафатиле
територијата на Општина Ресен во изминатиот период, може да се констатира
дека истите воглавно биле последица на дејствувањето на природните сили.
Последиците од досегашните природни непогоди и несреќи во нашата
општина, како што се големите пожари во Националниот Парк галичица во
2007 година, пожарот во селата Брајчино, Љубојно и Наколец во 2010 година,
поплави во Ресен – 1960 година, Ресен, Г.Бела Црква, Д.Бела Црква, Езерени –
2009, 2010, 2011, 2012 година, поширокото подрачје на општината во 02.2015
година, земјотресите во 1920, 1958, 1993 и 1994 година и други непогоди,
покрај директните последици имаа и негативен одраз и врз стабилизацијата на
економските текови, како и врз целокупната економска состојба на општината.
Имајќи ја во предвид оваа констатација, се наметнува потребата од
сеопфатно и комплексно согледување на состојбите и проблемите во областа
на операционализацијата на заштитата и спасувањето на населението и
материјалните добра од природни непогоди и други поголеми несреќи и тоа
пред се на планот на превентивните мерки за заштита и спасување, како и на
степенот на подготвеност на организираните сили за заштита и спасување и
други субјекти чија основна дејност е во функција на заштитата и спасувањето,
односно одстранувањето на последиците предизвикани од природните
непогоди и други поголеми несреќи.
Со Законот за заштита и спасување, утврдени се мерките за заштита и
спасување, при што се дефинирани местото, улогата и задачите на сите
субјекти во извршување на функционалните мерки и активности за заштита и
спасување на населението и мтеријалните добра и со нивно доследно
планирање, подготвување и спроведување во голема мера би се намалиле
опасностите од појава на природни непогоди и други несреќи и последиците
предизвикани од нив.
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I ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДРАЧЈЕТО

1. Географска положба и големина на подрачјето
Oпштина Ресен се наоѓа на најјугозападниот дел од Р.Македонија, на 21°
источна географска должина и 41° северна географска широчина, има
издолжена, неправилна форма во меридијален правец,со должина од 60км, и
ширина од 7км-30км. Општина Ресен се наоѓа на надморска висина од 860
метри во Преспанската Котлина, во југозападниот дел на Република
Макединија и опфаќа површина од 739 км2. Поделена на копно со 562 км2 и
вода 177км2. Општина Ресен се граничи со општините: Битола, Охрид и Демир
Хисар. Се граничи на запад со Република Албанија со 24 км од кои 20км на
копно и 4км на вода и на исток со Република Грција 25 км од кои 13 км се
копно и 12 км вода. Во Преспанската Котлината е сместено Преспанското
Езеро, кое е на тромеѓето на три држави:Р.Македонија(најголем дел),Р.Грција и
Р.Албанија. Природна реткост претставува островот Голем Град кој се наоѓа
во Големото Преспанско Езеро,поради геоморфолошки специфичности,
прогласен е за природен резерват со должна од 750 м. и ширина 450м. Се
граничи со три општини: на ЈИ со општина Битола, на СИ со општина Демир
Хисар и на СЗ со општина Охрид кои влегуваат во склоп на општината.
2. Рељефот и пошуменоста
Општина Ресен Се наоѓа на 860м надморска височина, опкружена од сите
страни со високи планински сртови: на исток планината Баба со врвот
Пелистер,на север планината Бигла, на запад планината Галичица, на југ
планината Горбец. Во релјефната целина на Западна Македонија,
Преспанската Kотлина е највисока. Во општина Ресен се простира следниот
рељефен комплекс: 30% високо планински појас 25% планински појас, 20%
ритчест појас, 25% равничарски појас. Планините се градени од палеозоички
шкрилци и мезојски варовник имаат карстен рељеф посебно на планината
Галичица, со многу карстни полиња, варовничка структура со многу вртачи
пештери пропасти и многу камени реки со разгранети потоци, кои се разлеваат
во Преспанското Eзеро. Преспанската котлина е обиколена: на исток со
планината Баба ( 2601 м ); на север планината Бигла ( 1993 м ); на запад
планината Галичица ( 2255 м ), на југ планината Горбеч ( 1750 м ) и
Преспанското Eзеро.
Насади под шума листопадна и зимзелена (даб,бука) се концентрирани во
планинскиот појас. Нискостеблените шуми и шикари имат ниска производна
способност, но со мошне значајна заштитна функција.
Најголем дел од нискостеблестата шума (смрека, шикара) се користи за
огревно дрво, дел од високостеблестата се користи како техничко дрво. Шумите
овозможуваат заштита од ерозија, истите влијаат на климатските
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каректеристика во општината преку микроклиматски промени што настануваат.
Самото уништување на шумите, бесправната сеча, уништување од болести,
директно придонесува за влошување на микроклиматските услови. Вкупната
површина под шума во општина Ресен е 24.441,54 хa (хектари) од кои :
Високостеблеста шума-13.955,19 ха Нискостеблеста
шума - 8.195,64 ха,
шумски култури - 605 ,1 ха , голини (пасишта) -1685,54 ха.
3. Основни карактеристики на земјиштето
Геолошките
истражувања на Преспанската Котлина, заедно со
Битолската и Охридската се започнати уште во 19 век. Во континуитет траат и
до денес. Источната гранична рамка, блокот на Баба Планина со Планината
Бигла и Плаќенска Планина во основ се гранитни, водонепропустливи стенски
маси. Површинскиот слој со длабочина од 12м до 15 м. е водопиен,
вододржлив и изворски и кладенски. Западната рамка, блокот на Планината
Галичица со Стара Планина и Горбец, се варовнинички и порозни. Дното на
Охридскот езеро е пониско од Преспанското езеро за 400 метри, а разликата
во нивоата на водата изнесува околу 150 метри. Котлинското дно го
сочинуваат, чакалесто песокливи и глинести седименти од с.Избиште до село
с.Сирхан; чакалестопесочни седименти источно од с.Јанковец до местото
викано ,,Макази’’; Флувијоглацијални наслаги од местото викано ,,Макази’’ до
Маркова нога; алувијални наслаги во средишниот дел, Ресенско Поле, Асамати
и Наколец; езерски и барски седименти северно од с.Перово и јужно од
с.Стење; органогено мочуришни седименти во Перовско и Езеренско блато
пролувијални наслаги во Стенско блато. Вкупно земјоделска површина е 12000
ха.,7500 ха необработлива површина (ридско планинско земјиште, пасишта).
Структура на земјиштето е: 40% песоклива почва, 20% црвеница почва, 20 %
алувијална почвa, 20% ридска- почва.

4. Климатски услови
Климата во општината е умерено континентална со медитеранско
влијание. Тоа условува топли лета со свежи ноќи и благи зими. Просечната
годишна температура изнесува 10,2 степени со најтопол месец јули со
просечна месечна температура од 21 степен, и минимална од 0,3 степени во
месец јануари. Преспанската котлина се одликува со долготрајно сончево
зрачење и просечна годишна сума изнесува 1400 до 2900 часови. Врнежите се
под влијание на медитеранскиот плувиометриски режим.
Просечната годишна сума на врнежи изнесува 730 мм/2 Воспоставени се
мерни единици за мерење на врнежите во с.Асамати и с.Стење. Најголема
зачестеност има северниот и источниот ветар. Каректеристично е и тоа што во
текот на денот ветровите дуваат од копното кон езерото, а во другиот дел од
езерото кон копното. Дефицит на вода, појава на подолготрајни сушни периоди
кои негативно ќе се одразуваат земјоделските обработливи површини,
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намалување на квалитетот на водата за пиење и сл. Опожарување на
површини и ефектите од аерозагадување, влијае на непрекинато планирање и
превземање на мерки и активности од сите релевантни структури за
намалување на негативните ефекти од климатските измени и сочување и
справување со истите ризици и опасности.
5. Хидрографска мрежа
Хидрографијата во Преспанската Котлина ја сочинуваат: подземните води,
изворите, природните водотеци и природната акумулација Преспанското
Езеро, како едно од најголемите езера во Европа. Го сочинуваат Големото и
Малото Преспанско Езеро. Зафаќа површина од 284 км2 и длабочина со 54м.
На водите од Големото Преспанско Езеро 65% му припаѓа на Р. Македонија,
18% на Р.Албанија, и 17%на Р.Грција. Реки кои извираат од Баба Планина се:
Брајчинска, Кранска, Мелничка и Манастирска и се влеваат во Преспанското
Езерото. Од Планината Бигла извираат: Голема Река, Сопотска Река. Болнска,
Источка и Стипонска Река извираат од Источка Планина и се влеваат во
Преспанското Езерото. Подземните води од источната рамка во слој од
длабочина од 12м. До 15м. е водовпивателна, вододржлива и издашна.
Постојните и повремени водотеци се: Стара(Германска) Река, Брајчинска Река,
Кранска, Сливничка, Сопотска, Чешинска и Лева Река. Голема Река е најголема
во општина Ресен со должина од 26,1 км, со максимален дотек на вода
2,418м2/сек и мин 0,0349м3/сек. Просечна ширина на речното корито изнесува
од 15-30м.најголемите излевања во врнежливи зими ги прави во средниот тек и
на долниот тек на реката.
6. Број и големина на населбите
Подрачјето на општината е утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на
населените места, градот Ресен и селата: Арвати, Асамати, Болно, Брајчино,
Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Грнчари, Долна Бела Црква,
Долно Дупени, Дрмени, Евла, Езерени, Златари, Избиште, Илино, Јанковец,
Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Крушје, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец,
Љубојно, Наколец, Отешево, Перово, Петрино, Подмочани, Покрвеник,
Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор,
Штрбово и Шурленци.
Односно 44 топоними на места, од кои 43 се рурални, од нив 39 активни, 4
неактивни и една урбанизирана средина. Според податоците на последниот
Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија
од 2002год, ½ од вкупното население во општината е населено во градот, а
другата половина живее на село. Неколку села – Илино, Отешево, Петрино и
Стипона се иселени.
7. Урбана структура на населбите
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Според податоците на последниот Попис на населението, домаќинствата и
становите во Република Македонија од 2002год, ½ од вкупното население во
општината е населено во градот, а другата половина живее на село. Неколку
села – Илино, Отешево, Петрино и Стипона се иселени. Соодносот помеѓу
домаќинствата и становите покажува дека на ниво на општина има 1.7 станови
на едно домаќинство. На секој расположлив стан на ниво на општина доаѓаат
2.04 жители. Секое домаќинство на ниво на општина брои во просек 3,4
членови.

8. Број и структура на населението вкупно и по населби
Според податоците на Државниот завод за статистика на последниот Попис
на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија од 2002
година во Општина Ресен живеат 16.825 жители од кои 50% женско население,
распоредени во 4847 домаќинства и 8215 станови, со просечен број на членови
3,5 и просечна населеност од 23 жители на 1км2. Според национална структура
Македонци се 76% или 12 798, Турци 10,68 или 1797, Албанци 9,13% или 1536,
Роми 1,99% или 184, Срби 0,44% или 74 и други 2,44%.
Население, домаќинства и станови во општина Ресен, 2002 год.
Општина
Општина Ресен
Арвати
Асамати
Болно
Брајчино
Волкодери
Горна Бела Црква
Горно Дупени
Горно Крушје
Грнчари
Долна Бела Црква
Долно Дупени
Долно Перово
Дрмени
Евла
Езерани
Златари
Избиште
Илино
Јанковец
Козјак
Коњско
Крани
Кривени
Курбиново
Лавци
Лева Река
Лескоец
Љубојно
Наколец
Отешево
Петрино
Подмочани
Покрвеник
Прељубје
Претор
Рајца

Вкупно население
16 825
137
175
237
134
114
187
59
107
417
237
235
175
416
106
203
118
176
/
1169
117
3
416
27
137
134
60
12
186
262
/
/
306
65
16
142
66

Домаќинства
4 849
35
45
74
61
30
44
25
35
107
59
89
61
130
33
55
39
48
/
352
26
2
112
11
33
30
20
4
86
79
/
/
90
22
9
39
18

18

Станови
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Ресен - град
Сливница
Сопотско
Стење
Стипона
Царев Двор
Штрбово
Шурленци

8748
188
222
438
/
605
184
89

2451
48
73
129
/
161
63
21

население,домаќинства и национална припадност 2002 година.
Р.Б.
БР.

Населено
место

вкупно
насел.

1.

Општина
РЕСЕН

16825

2.

Арвати

3.

домакинст
ва

Нацонална припадност
маке
донци

алба
нци

турци

роми

власи

срби

4848

12798
76,06%

1536
9,13%

1797
10,68%

184
1,09%

26
0.15%

74
0,4%

135

35

51

85

Асамати

175

45

68

81

4.

Болно

237

74

234

1

5.

Брајчино

134

61

133

1

6.

Волкодери

114

30

114

7.

Г.Б.Црква

187

44

8.

Г.Дупени

59

25

59

9.

Г.Крушје

107

35

107

10.

Грнчари

417

107

11.

Д.Б.Црква

237

12.

Д.Дупени

13.

бошна
ци
1
1

Оста
нати
409
2,43
%

26

114

73

79

326

11

59

156

81

235

89

234

Д.Перово

175

61

175

14.

Дрмени

416

130

404

15.

Евла

106

33

106

16.

Езерени

203

55

203

17.

Златари

118

39

117

18.

Избишта

176

48

174

19.

Илино

20.

Јанковец

1169

359

1149

21.

Козјак

117

26

22.

Коњско

3

2

3

23.

Крани

416

112

103

24.

Кривени

27

11

27

25.

Курбиново

137

33

137

26.

Лавци

134

30

18

2

1

12

1
2

6
11

106

305

2

19

113

7

6

1
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27.

ЛеваРека

60

20

59

1

28.

Лескоец

12

4

12

29

Љубојно

186

86

175

10

30

Наколец

262

79

81

158

31

Отешево

32

Петрино

33

Подмочани

306

90

302

2

34

Покрвеник

65

22

65

35

Прељубје

16

9

16

36

Претор

142

39

138

37

Рајца

66

18

66

38

Сливница

188

48

188

39

Спотско

222

73

184

40

Стење

438

129

438

41

Стипона

42

ЦаревДвор

605

161

520

43

Штрбово

184

63

184

44

Шурленци

89

21

88

45

РЕСЕН
ГРАДОТ

8748

2451

6431

1
15

8

1

3

1

1

36

2

81

4

1
325

1369

169

18

58

9. Патна мрежа по видови на патишта и други видови сообраќај
Низ општината поминуваат: магистралниот патен правец М-5 - БитолаРесен-Охрид во должина од 80км; регионалните: Р-505 - Макази-ПреторСливница-Љубојно- граница со Р. Грција, во должина од 25 км; Р-503 Макази-Царев Двор-Отешево- Царина - Стење граница со Р. Албанија, во
должина од 24 км и ширина на патот од 6 м. Фрекфенцијата е најголема на
магистралниот пат М5 со просек од 3.000 возила дневно, додека пак во летниот
период изнесува околу 5.000 возила дневно.
Во близина на општината има два активни гранични премини: со Р. Грција Меџитлија на оддалеченост од 45 км од Ресен и граничен премин со Р.
Албанија Стење на оддалеченост од 23 км и граничниот премин Маркова Нога
со Р. Грција кој не е активен. Во општината има асфалтен пат 180км и тоа: 24
kм магистрален пат, 80 км Регионален пат, 145 км локален пат. Најблиска
железничка станица е Битола оддалечена околу 50 км од градот Ресен.
Воздушниот сообраќај во општината е достапен преку Аеродромот во Охрид на
оддалеченост од околу 55 км од Ресен. Водениот сообраќај воопшто не е
20
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развиен и се сведува на приватна иницијатива организирана со пловни чамци
сопственост на многу мал број приватни превозници.

10. Стопанска развиеност
Општината Ресен располага со квалитетни земјоделски површини за развој
на овоштарството. Посебно се организира развојот во доменот на: окрупнување
на уситнетите парцели: проширување на површините под систем капка по
капка;проширување на земјоделски површини; организирање на модерно
овоштарско и сточарско производство, модернизација на технологијата за
производство на јаболко; зголемување на шумските насади и планирано
сечење на шумите. Приватниот сектор има големо учество во производството и
обработката земјодлеските површини на јаболкото, како една од основните
култури. Доминантна улога во наредниот период се очекува да одигра
индустријата под услов сите расположиви капацитети да заживеат и претрпат
соодветно преструктуирање и развој на нови индустриски капацитети. Посебен
развој треба да забележи: прехамбената, ИТ и електро, неметалната и
текстилната индустрија, а поумерен развој: металната, дрвопреработувачката,
хемиската и останатата индустрија. Посебен придонес во севкупниот развој на
општината треба да даде развојот на малото стопанство со изградба на
пропратни капацитети на големата индустрија со заокружување на
технолошките целини.
Не би била комплетна сликата за локалниот економски развој на општина
Ресен, ако не би ја апострофирале тенденцијата на Ресенската општина за
превземање на мерки и активности за интензивен рајзвој на одржлив туризам
(езерски, манастирски, планински) пропратено со многу изградени
инфраструктурни објекти. Општина Ресен може да се каректеризира како
средно економски развиена.
Прехранбена индусрија: ДОО”Свислион-Агроплод“Ресен-производство
на колачи ресана, кафе и кикирики; ДОО “Вита-Рес,”Ресен-производство на
јаболков концтетрат и каша, ”ЦД Фруит”Фаб.запреработка Проимпекс-с.Царев
Двор-проивоство на јаболков концетрат; ДОО ,,Чокомил” Ресен производство
на чоколади, вафли; ДОО,,Рес-Ком Ресен - производство на мед; Градежна
индусрија: АД Оранжери хамзале ИГМ ”Нова
Слога” 2007 Ресен
Металопреработувачка индусрија: ДОО”Леарница за алуминиум и цинк” Ресенпроизводство на грејни алуминиумски тела. Текстилна индусрија ДОО
“,Хатекс”Ресен - произвопродство на текстилни производи наменети за извоз.
ДОО “Стењетекс Стење “ производство на конфекциски производи, и ХТЗ
опрем. ; ДОО”Деал таск” Ресен - производство на постелнини; Трговија: ДОО”
Румко” Ресен - увоз и извоз на земјоделски производи. Стопанството во
општината најмогу е застапено во следните стопански гранки: Прехамбена
индустрија 20% Земјоделие 20% Текстилна индустрија 12% Градежништво 10%
Метална индустрија 1% Хемиска индустрија 1% Трговија 20% Туризам 10%
Занаети 6%.
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II. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДРАЧЈЕТО ЗА СЕКОЈА ПРИРОДНА
НЕПОГОДА, ЕПИДЕМИЈА, ЕПИЗОТИЈА, ЕПИТОФИЈА И ДРУГА НЕСРЕЌА
ПОСЕБНО.
1. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност од
земјотреси и урнатини.
Територијата на Општина Ресен, според сеизмичката активност спаѓа меѓу
подрачјата со слаба сеизмичка активност, односно е подрачје кое спаѓа во
сеизмогени извори од трет ред, што значи е подрачје во кое воопшто немало
земјотреси или биле многу слаби со магнитуда од М=4,0 до 4,5 степени по
Меркалиевата сеизмичка скала, но врз база на тектонските параметри истите
се потенцијални жаришта. Покрај ова треба да се спомене дека Општина
Ресен, на сеизмичката карта на Република Македонија за повратен период од
500 години, се наоѓа во зоната каде би можело да има земјотреси од 8 степени
(MSC - 64) со коефициент на сеизмичност 0,050.
Според случените земјотрси во минатото и врз основа на истражувањата
и анализите од минатите години, како и според интензитетот и зачестеноста на
земјотресите, концентрацијата на земјотреси е на подножјето на планината
Галичица и планината Баба во должина на протегање од над 80км.
Врз основа на анализите последните земјотреси се случиле во 1993 година, во
1994 година со помали материјални штети во населените места Царев Двор,
Штрбово, Шурленци, 2001 година, кој предизвика помали материјално технички
штети.
Подрачјето на општина Ресен, се наоѓа во сеизмогена зона во која се
очекуваат послаби земјотреси со јачина од 4-5 степени според Рихтер.
Послабите земјотреси се како резултат на поместувањето на раседните
блокови во земјината внатрешност и се поизразени кога пошироката територија
на југо западниот дел од Балканскиот полустров е зафатена со поголеми
потреси.
Причина за појава на
опасноста
земјотрес е тектонското
поместување на Земјината кора, така што се ослобдува потенцијална енергија
во длабочината (во хипоцентарот-жариштето на земјотресот). Вака
ослободената енергија на движењето на површината на земјата се
манифестира преку осцилаторни поместувања на темелите во хоризонтална и
вертикална насока, што предизвикува помали или поголеми оштетувања,
односно уривање на згради. Хоризонталните сеизмички сили на земјотресот се
основна причина за уривање, пред се на столбовите и ѕидовите на зградите.
Земјотресот Како природна непогода е непредвидлива појава, која
предизвикува помали или поголеми материјални штети, оштетување на
објекти, материјални добра од културното наследсво, а исто така и човечки
жртви.
Во досегагашниот период најчесто земјотресите се почувствувани на
подножјето на планината Баба кај селата: Долно Дупени, Љубојно, Брајчино и
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Штрбово, на подножјето на планината Галичица кај с.Коњско, с.Стење,
Отешево, Царев Двор и Шурленци, со помал интензитет од IV до V степени по
Меркалиевата скала.
Во градското подрачје при земјотрес со поголем интензитет, изложени
на поголема ранливост се објектите
со постара градба или изградени со
послаб материјал. Во приградските населби кои се изградени од современи
градежни материјали ранливоста на објектите е многу мала. Густината на
градбите е битен елемент кој ја определува ранливоста па според тоа
централниот дел од градот е повеќе ранлив за разлика од приградските
населби. Кај објектите оштетувањата зависат од интензитетот на земјотресот,
видот на тлото, видот на материјалот од кој се градени, бројот на катови.
Фактор кој влијае врз степенот на оштетувањата претставува и локацијата на
епицентарот. Најмалку отпорни објекти се објектите изградени од плитари,
селските згради, згради со слаба дрвена меѓукатна конструкција тоа се објекти
од(I)група. Малку подобро издржуваат објекти од печени тули, камен, блокови и
преработен материјал и тие спаѓаат во (II г)рупа на објекти. Далеку подобра, на
земјотрес најотпорна група, се објекти кои имаат армирано бетонски скелет од
метална конструкција тие се објекти од (III)група.
Објекти изложени на опасноста од појавата земјотрес се во населените
места на подножјето на планината Галицица, планината Баба и населените
места
на потегот Буково-Гавато. Овие подрачја се дирекно изложени на
опасност од појава на земјотреси бидејќи 80% од објектите се изградени од
послаб градежен материјал. Објектите во
населените места
покрај
крајбрежјето на Препанското Езеро во летните месеци се посетувани од
повратниците од странство како и од туристи тие се изложени на дирекна
опасност од појава на земјотрес поради тоа што објектите се изградени од
послаб градежен материјал и во летните месеци населените места се погусто
населени.
Од инфраструктурата изожен на ризик е магистралниот пат Ресен –Охрид
Р(505) кој минува низ превоите Буково-Ѓавато, како и на регионалниот пат (503)
и Сирхан-Царина и Царина -Трпејца кој минува низ НП Галичица, како и
регионалниот пат Љубојно-Брајчино. Од инфраструктурата изложени се
поголем број на мостови како и тунелот на патниот правец с.Отешево-Царина.
Исто така критични објекти од опасноста од земјотрес се антенските
столбови, разурнување на воздушната електрична мрежа, прекин на
телефонските и интернет мрежата, така што оштетувањто придонесува до
прекин на градските инсталации и често доаѓа до парализирањена животните
текови на населението. Исто доаѓа до оштетување и прекин на водоводната и
каналската мрежа, загадување на бунарите а со тоа можност за појава на
епидемии.
Заради добивање на пореална процена, особено во централното урбано
подрачје на Општината каде постои значителна варијација на почвените
слоеви и топографијата која може да услови значителна девијација на
прелиминарно оценетите вредности на сеизмичкиот хазард, неопходно е да се
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извршат дополнителни испитувања за да се дефинира влијанието на
локалните почвени услови и топографијата врз степенот на модификацијата на
оценетите просечни вредности.
Со цел намалување на последиците од земјотресите, особено внимание
треба да се посвети на превентивните мерки за заштита и спасување од
урнатини и мерките за извршување на евакуација, со вклучување на сите
надлежни организации и институции во Општината, а со планска изградба ќе се
зголеми безбедноста на изградените објекти и граѓаните кои ги користат
истите.
Степенот на загрозеност од овие опасности на подрачјето на општина
Ресен е мал, но со забелешката дека оваа појава е непредвидлива.
Скала на сеизмички интензитет – МЦС (Меркали – Цанцани – Сиеберг)

Степен

Земјотрес

I

незабележлив

II

Многу слаб

III

Слаб земјотрес

IV

Умерен

V

Јак земјотрес

VI

Многу јак

VII

Оштетувачки

VIII

Делумно
разурнувачки

IX

Разурнувачки

X

Уништувачки

XI

Опустосувачки

Опис на ефектите врз луѓето објектите и природата
Го забележуваат само сеизмогрфите
Го забележуваат поединци посебно на повисоките катови
Го чувствуваат и понекои надвор; потсетува на тресење
предизвикано од поминување на лесен камион
Го чувствуваат многумина но нема појава на паника, прозорците
тропаат, таванските греди крцкаат
Луѓето се будат од сон; зградите се тресат од темел; висечките
предмети се нишаат; животните се вознемирени; часовниците со
нишало застануваат; се забележува нишање на дрвјата,
столбовите(електрични и телеграфски) и други високи објекти
Почеток на паника; исплашени животни; некои луѓе губат рамнотежа;
се кршат стаклени предмети; на влажна почва се јавуваат пукнатини
до 1 см; почнува да се јавува промена во режимот на подземните
води и заматување; појава на слабо бранување на реките и езерата
Сите бегаат надвор; оштетувањата на добро проектираните и
изведени објекти се незначителни; мали до умерени оштетувања на
добро градени објекти; значителни кај слабо градените и лошо
проектирани објекти; некои оџаци се срушени; го забележувааат и
луѓето кои се наоѓаат во колите во движење.
Мали оштетувања на специјално проектираните објекти; значителни
оштетувања на обичните објекти со парцијални рушења; големи кај
лошо градените објекти; кај рамовски конструкции појава на
избивање на панелните ѕидови; појава на избивање на песок и кал
во мали количини; промена кај бунарите и изворите; луѓето во
автомобили во движење се вознемирени.
Значителни оштетувања на добро проектирани објекти; изместување
на добро проектирани рамовски конструкции; големи оштетувања на
обичните објекти. Придвижување на објектите во однос на темелите,
пукнатини во почвата. Оштетување на цевководите.
Рушење на некои добро изградени дрвени објекти; поголем дел на
ѕидани објекти и рамовски конструкции се уништени до темел;
големи пукнатини во почвата. Извиткување на железничките шини.
Значителна појава на свлечишта на речните брегови и стрмните
падини. Избивање на песок и кал. Изливање на вода преку бреговите
Сите ѕидани објекти(со ретки исклучоци) се урнати; Урнати мостови;
Широки пукнатини во почвата; Вкопаните цевководи се потполно
неупотребливи; Почвата слегнува, а кај меките почви се јавува
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XII

катастрофален

поместување; се јавуваат големи пукнатини. Големи извиткувања на
железничките пруги.
Потполно рушење; Сите изградени објекти се многу оштетени или
срушени. Се гледаат бранови на површината на земјата.
Денивелација на теренот. Подигање на предмети во воздух. Можни
промени на рељефот; Промена на речните корита.

Прилог: земјотреси случени во изминативе години
р.б
р.
1.
2.
3.
4.

дата

час

1993 год.
01.09.1994 год.
21.05.2016 год.
02.02.2018 год.

/
18ч 01м
18ч 33м
02ч 26м

магнитуда/степе
ни
/
М=5,2
М=4,8
М=2,1

длабочина/км

интензитет

/
40 пл.Баба
/
10 ист. Охрид

многу слаб
VI доVII

V до VI
III

2. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност од поплави
и уривање на брани
Територијата на Општина Ресен, според конфигурацијата на теренот е
разновидна и може да се подели по следново: високопланински – 30%;
планински – 30%; ридски – 15% и рамничарски – 25% со просечна надморска
висина од 950м. Поради специфичната положба на Општината, климатските
услови се карактеризираат со благи зими и свежи лета, врнежи нерамномерно
распоредени во текот на годината кои се јавуваат во касна есен и рана пролет
со просек од 700-900мм на 1м2, а снежиот покривач до 20см. Преспанското
Езеро со неговите притоки е главен реципиент на сите водени текови. Езерото
нема виден истек, поврзано е со Охридското Езеро со подземни водени врски.
Поради овие истеци езерото е подложено на осетни осцилации.
Во изминатиот период од водите на реките поплавувањата се повторувале
секоја втора или трета година, при што беа поплавувани дури и до илјада
хектари земјоделско земјиште од кое дел под овошни насади, дел под
житарици и други земјоделски култури. Поголеми поплави се случиле во 196O
година и 2009 година. Во 2010 г. беа поплавени дел од селските населби
Горна Бела Црква, Долна Бела Црква, Езерени, Царев Двор, Дрмени, Перово,
Козјак, дел од регионалниот пат Макази-Отешево, кои што беа на повеќе места
оштетени, а исто така беа поплавени дел од објектите на системот за заштита
на Преспанското езеро, дел од куќи, гаражи, магацини со јаболка, продавници и
други објекти. Во Февруари 2015 година на територијата на Општинава исто
така се случи поплава од поголеми размери при што беа поплавени делови од
селските населби Горна Бела Црква, Долна Бела Црква, Козјак, Езерени,
Царев Двор, Дрмени, Перово и други, при што беа поплавени куќи, помошни
објект, гаражи, магацини за складирање на јаболка, јаболкови насади,
површини под жито и други земјоделски култури.
Како потенцијални извори за настанување на опасноста од поплави на
подрачјето на општина Ресен се следните: нагло топење на снегот,
излевањето на водите од коритата на реките, обилни врнежи на дожд,
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неисчистените речни корита и одводни канали, оштетување на заштитните
насипи на реките, како и прелевање на водата од акумулациите- браните.
Опасност од поплавување може да предизвикаат Голема Река и Болнска Река.
Потенцијална опасност од излевање на коритото има Голема Река која е и
најголема притока на Преспанското Езеро, чии извор се наоѓа на местото
викано Св.Спаса на 1100м/н.в. и истата има 14 притоки со помала или
поголема поројност. Од изворот до Преспанското Езеро има должина 26,1 км,
со максимален дотек на вода 2,418м2/сек и мин 0,0349м3/сек, со просечна
ширина на коритото од 8м. Подрачја изложени на поплави се наоѓаат на потег
од:
-с.Јанковец до Ресен во должина од 2,5км. На овој дел има опасност од
поплавување на земјоделски овошни површини до 20 ха.
-Ресен од местото ЈППреспадрво до каде што поминува низ селата
с.Козјак, с.Горна Бела Црква во должина од 5 км. Можност за поплави има на
зејоделски површини и дворни места и магацински простории.
-Подрачја изложени на полави има од с.Горна Бела Црква преку
с.Езерени се до Преспанското Езеро, со должина од 2,5 км со можност на
поплави во дворни места и земјоделски површини.
Голема Река врши поплавување на плодно земјиште во долниот тек на
Преспанската Котлина и тоа во атарите на: с.Езерани, Г.Б.Црква, Д.Б.Црква и
Козјак.
Друга река по големина е Болнска Река која поради нерегуларниот речен
ток и при поголеми врнежи на дожд врши поплавување на селските подрачја на
с.Царев Двор, Дрмени и Перово. Потенцијална опасност може да предизвика и
излевање на хидроакомулацијата –браната „Макази“ (одалечена од градот
Ресен 7 км., со надморска височина 960 м. ,капацитет максимум 8000м3, протек
на испуст на вода од 20 л/сек. до 50л/сек. Каналскиот систем се полни од
падавинте на Баба Планина), која би можела да изврши поплавување на
атарот на селото Козјак и селото Горна Бела Црква.
Со цел намалување на последиците од поплавите, особено внимание треба
да се посвети на превентивните мерки за заштита и спасување од поплави, со
вклучување на сите надлежни организации и институции во Општината.
Посебен акцент треба да се даде на новиот акционен план за чистење на
речните корита во 2015 година, со чија имплементација ќе се намали опасноста
од поплави на територијата на Општина Ресен.
Прилог: поплави случени од 2007 до 2017 година.
Р.бр.

Време на
настанот
28.12.2009 год.

1.
2010 год
2.
2011 год.
3.

Место

Опис на настанот

Ресен,с.ДолнаБела
Поплавени,јаболкови насади и ниви во површина од
Црква и с.Езерени
600ха.без материјална штета.
Ресен,с.ГорнаБела Црква,
Поплавени се земјоделски овошни површини во должина
Јанковец
од 4 км површина од околу 20 ха, десетина магацини и 2
две простории подрумски ( куќи)
Ресен,с.Јанковец,
Поплавени околу 100ха обработлива земјоделска
с.ГорнаБела
површина и 10 приватни станбени објекти.
Црква,с.Езерени
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26.02.2013 год.

с.Езерени

2015 год.

С. Јанковец, Дрмени, Поплавени 300 Ха. Земјоделски култури
Покрвеник, Ц.Двор, 13 индивидуални куќи за домување и 30 други објекти
Г.Б.Црква,
Езерени,
Козјак.

4.

5.

поплавени 10 ха земјоделски култури и
2станбени објекта.

3. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност од снежни
намети, лавини и луњи
Снежните намети, лавини и луњи спаѓаат во групата на опасни
метеоролошки непогоди,кои во зимскиот период предизвикуваат различни
пореметувања и директни штети во различни области на секојдневниот
животна граѓаните, отежнато функционирање на сообраќајот, оштетувања на
надземните телефонски и електрични мрежи.
Поинтезивни снежни врнежи на подрачјето на општина Ресен се јавуваат во
перид од декември до март. На обилни снежни врнежи се изложени населените
места на повисокиот дел од подрачјето на општина Ресен: Кривени, Лева
Река, Златари, Сопотско во северниот дел на општината, Брајчино и Љубојно
во јужниот дел како и Лескоец на западниот дел, на планинските превои:
Буково-на патниот правец Ресен-Охрид и Ѓавато-на патниот правец РесенБитола. Интензитетот на снежни врнежи е различен во зависност од
релјефната структура и надморската висина на населените места. На овие
критични точки треба да се има во предвид, навремено да се преземат мерки
за справување со опасноста. Опасноста од обилни снежни врнежи врз објекти
и инфраструра на подрачјето на општина Ресен е мала, бидејќи обилни снежни
врнежи во големи размери немало во изминатите години, со исклучок на
месец Декември 2014 година, кога имавме снежни врнежи од околу 40-50 см.
Процена на ранливоста и изложеноста врз индивидуални објекти е мала.
Изложени на оваа појава се и патната инфраструктура и објектите во селските
населби при што се нарушуваат виталните функции, снабдување со храна како
и потребна медицинска помош. Ниските температури немаат поголемо
влијание врз објектите и инфраструктурата освен појава на мраз и голомразица
во текот на зимскиот период со што патниот сообраќај се одвива во отежнати
услови.
Од тука може да се заклучи дека превентивното дејствување во насока на
навремена подготовка за отстранување на последиците од оваа опасност е
предуслов за навремено и успешно справување со овие временски непогоди.
Можеме да констатираме дека степенот на загрозеност од овие опасности
на подрачјето на Општина Ресен е мал, но со општиот тренд на нагли
климатски промени, оваа констатација може да се промени.
4. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност од пожари
и експлозии
На територијата на Oпштина Ресен потенцијалните можности за
настанување на пожари и нивно брзо ширење се многу големи, во градот и
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селските населби, индустриските објекти, шумските комплекси и земјоделските
површини. Врз основа на пожарите случени во минатото, нивната зачестеност
и настанатите штети, шумските пожари, пожарите на отворени површини и
пожарите во урбани средини, оваа загрозеност можеме да ја рангираме како
приоритетна опасност на територијата на Општинава.
Врз основа на информациите добиени од различни субјекти за случените
пожари, а поаѓајки од општите и рељјефните карактеристики на подрачјето на
општината, големиот шумски фонд, високите темперетури во летниот период,
несоодветно изградени објекти, запаливиот градежен материјал, може да се
констатира дека пожарната оптовареност е на високо ниво, односно постојат
големи можности за настанување на пожари и нивно брзо ширење како во
опшествениот така и во приватниот сектор. Шумските пожари предизвикани од
природни непогоди се појавуваат во летниот период, кога температурите се
високи и владее суша.
При појава на ветер, брзо се шират на големи површини и се активни
повеќе денови. Пожарите зависат исто така и од видот на шумската вегетација.
Врз основа на географските и релјефните карактеристики, климатските услови,
вегетациската покриеност како и податоците од субјектите кои во минатото се
справувале со пожари,
може да се утврдат следниове профили на
потенцијални опасности од настанување на пожари:
-Потенцијални извори за настанување на шумски пожари се: човечкиот
фактор со несоодветно однесување и негрижа при претстој во шума, посебено
при чување на добиток, излетници, кампери, ловци, собирачи на лековити и
ароматични
растенија-несоодветно
уредување
на
сечиштата
по
експлоатацијата (остатоци од гранки и друга шумска маса), фрлање на
отпушоци во шумите или сообраќајниците, појава на суши, пожари од удари на
гром, дефекти на далноводи, градската депонија и др.
-Потенцијални извори за пожари на отворен простор се истите причини
за појава на шумски пожари.
-Потенцијални извори за појава на пожари на објекти се: неисчистени
оџаци-неисправни грејни тела, неисправна и дотраена електрична инсталација,
неисправни плински уреди и нестручно ракување со нив и др.
Како погранична општина,карактеристично е да се истакне дека дел од
случените пожари се прошириле од соседните територии на Р.Албанија и
Р.Грција. Пожарот во 2007 на планината Галичица кој од Р.Албанија се
префрлил на нашето подрачје.
Според информациите добиени од субјектите кои се дирекнo
инволвирани со опасностите од пожари,се проценува дека веројатност за
појава на шумски пожари и пожари на отворен простор се летните месеци јуни,
јули и август,а време на нивно појавување во попладневните часовови, во
деновите на викенд или празници.
Подрачјето на општина Ресен со својата релјефна структура и процент
на пошуменост сама по себе ја зголемува ранливоста и изложеноста, односно
претставува директна опасност по населението и материјалните добра. При
анализата можат да се издвојат поголеми реони од подрачјето на општината
на кои веројатноста да се појават пожари е многу голема и тоа:
-На запад масивот на планината Галичица
-На исток масивот на планината Баба
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-Градот Ресен и приградските населби
Масивот на планината Галичица со површина 317км2 и надморска
височина од 1000-2000м, сместен меѓу Охридскиот и Преспанскиот басен и
Н.П.Галичица Површината на административната граница на општина Охрид
изнесува 15.586 хa, а
на општина Ресен 9.363хa. НП Галичица се
карактеризира со богат шумски фонд и голем број на заштитени ендемски
видови кои се директно изложени при појавата на шумските пожари.
Островот Голем Град е во рамките на територијата на НП Галичица како
строго заштитена зона. Се наоѓа на Преспанското Езеро на 4,5км од с.Коњско,
со должина од 720м и ширина од 470м се издига на височина од 48м, со
надморска височина од 901м и површина од 22ха.
На Преспанското Езеро се наоѓа природен резерват Езерани со
површина 2080ха со сочувани природни геоморфолошки специфичности, како
и Стенското Блато во с.Стење, прогаласено како зона на строга заштита со
површина од 18 ха. При појава на големи пожари, процентот на штети од
ризкот е од 30% до50% на овие заштитни подрчја.
При појава на пожари изложени и ранливи се повеќе поединачни
објекти од витално значење кои се на подрачјето на општината. Репетиторот
Томорос, антенските столбови во с.Стење, Коњско и Сирхан. Процентот на
ранливост и изложеност на овие објекти конкретно од појавата на шумски
пожари е 100% со тоа што и последиците и штетите големи
При појавата на шумски пожари директно е загрозена и инфраструктура
како регионалниот пат (Р505)Макази –Царина-Стење, регионалниот пат(Р504)кој минува низ планината Галичица Царина-Трпејца, како и други помали
шумски патишта. Проценот на ранливост и изложеност е 50%, со големи
материјални штети и загуба на човечки животи при појава на шумски пожари
ако бидат зафатени населените места : Коњско, Стење, Лескоец т.н. Отешево,
Царина и Сирхан со вкупно население во овие селски населби од 453 жители.
Исто така при појава на голем шумски пожар директно изложени и
загрозени се болницата на Заводот за рехабилитација Отешево со капцитет до
72 легла, каде процентот на загрозени лица е од 50-60%, а материјалната
штета е до 70 % од здраствената опрема.
Дирекно се загрозени и хотелските објекти како Лејквју во Отешево со
капацитет до 40 легла, хотелот Ројал во с.Стење со капацитет од 30 легла,
одморалиштето Екслузив со 30 бунгалови во Сирхан. Дирекно се загрозени
околу 500 лица со материјална штета, но во летниот период процентот на
изложеност и ранливост се зголемува од 500 до 700 лица, бидеќи многу
туристи претстојуваат во овој период од годината. Во населените места има и
објекти од постара градба, ново изградени куќи ,вили како и бунгалови, кои
дирекно се загрозени од појавата на шумски пожар со материјални штети. Со
тоа е оневозможен и развој на туризмот за неколку години. Процентот на
ризик и изложеност е до 80% на објектите на населените места кои се дирктно
загрозени во близина на шумските површини кај селата Стење, Лескоец и
Отешево. Исто така дирекно загрозени се и многу цркви и манастири при појава
на големи шумски пожари, како што црквите Св.Кирил и Методи и
Св..Атанасие во с.Стење, Св.Илија во с.Коњско, како и црквата Св.Петар и
Павле која се наоѓа на островот Голем Град.
Масивот на планината Баба-Националниот парк ,,Пелистер’’ со површина од
17.150ха и надморска височина од 921м до 2601м. изобилува со природни
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богатства и ретки ендемични, животински и растителни видови. Шумскиот
фонд континуирано се користи и од страна на ЈП „Македонски Шуми“ - ПШС
„Преспадрво“ од Ресен. На овој предел при појава на шумски пожари штетите
би биле големи поради тоа што шумската вегетација е доста развиена со
повеќе видови кои се подложни на брзо горење и ширење на огнот. Вака
измешаните видови на шума допринесуваат за поголема изложеност на
опасност за појава на пожар. Најголем дел од шумските површини на Пелистер
се под бука 2606 ха, моликовите шуми заземаат површина од 1174 ха, додека
најмала површина отпаѓа на дабовите шуми 487 ха.
На овој предел при појава на шумски пожари штетите се големи поради тоа
што шумската вегетација е доста развиена, а има и подрачја кои се повеќе
подложни на брзо горење и ширење на огнот. Населените места Подмочани,
Грнчари, Рајца, Курбиново, Сливница, Крани Арвати, Брајчино, Љубојно,
Наколец, Долно Дупени се наоѓаат во ова подрачје и се во непосредна
близина на шумите, при појава на шумски пожари тие се директно изложени,
а со тоа ранливоста на населението и материјалните добра може да биде од
поголем обем.
Градот Ресен и приградските населби Во случај на појава на пожар
загрозени се објекти, како индивидуални, така и објекти од посебно значење.
Пожари се појавуваат во градот, приградските наслеби, на индустриски,
општествени и индивидуални објекти, на земјоделски површини и др.
Несоодветно спроведени урбанистички мерки за заштита и старите објекти со
слаб градежен матријал, претставуваат погодна основа за настанување на
пожари. Градот Ресен според густината на изграденост може да се подели на
две целини и тоа: централно градско подрачје и приградски населби.
Изложеноста како и материјалната штета на објектите при појава на пожар
во централното градско подрачје е најголема поради тоа што густината на
изграденост е најголема, а добар дел од објектите се меѓусебно поврзани.
Централното градско подрачје е урбанизирано и во истото се застапени објекти
за домување (индивидуални и колективни), за обавување на административноекономски и услужни дејности како и култуно образовни дејности. Поголемиот
дел на објектите 80% се индивидуални куќи, а поголемиот број од нив се
изградени со стар систем на градба и примена на материјали кои се
поподложни на пожар. Исто така опасноста од пожари уште повеќе ја зголемува
постоењето на големи количина на запаливи материи, во градското подрачје,
како што се складовите за лесно запаливи материи и течности, бензинските
пумпи, резервоари за погонско гориво на индустриските објекти итн.
Кај приградските населби
условите за изложеност и ранливост на
опасност при појава на пожари на овој дел од градот се помали. Објектите се
со понова градба, изградени се прописно според урбанистичкиот план. Во
индустриска зона на градот се наоѓаат највиталните објекти за производство
како и дел на поголеми трговски дуќани, магацински простори, бензиски пумпи
и др.

Од инфраструктурата изожен на ризик е магистралниот пат Ресен – Охрид
Р(505)кои минува низ планински дел особено на поревојот Буково, како и на
Регионалниот пат (503)кои исто минува низ планински дел Сирхан-Царина и
Царина Трпејца кој минува низ НП Галичица,како и регионалниот пат ЉубојноБрајчино.
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Од инфраструктурата при појава на пожар најголемо оштетување ќе претрпат
системите за електроснабдување како што се далноводот од 110 КВ како и
репетиторските системи кои се непосредно лоцирани на подрачјето изложено
на појава на пожар. Од опасноста од пожари дирекно би биле оштетена и
водоводната мрежа. Дирекно оштетени при појава на пожар би биле:
Регионален водовод ,,Св Спаса’’- с.Крушје- каптажи, Резервоар СОУ,,Цар
Самоил’’ - Ресен, Пумпна станица с.Царев Двор, Колектор- пречистителна
станица за отпадни води с.Езерани. Сите се наоѓаат во шумски делови или во
непосредна близна. Оштетувањето ќе биде до 50% така што ќе се оневозможи
водоснабдување на населението .
Можностите за заштита од пожари се бројни и со нивно планско и
систематско спроведување, може во голема мера да се намали ризикот од
пожар, односно може да се намалат неговите размери и последици.
Заради успешна и ефикасна заштита од пожари особено внимание треба
да се посвети на превентивните и оперативните мерки и тоа :
 Надлежните субјекти да вршат зголемено набљудување и известување
за опасност од појава на шумски пожар;
 континуирана контрола на шумските комплекси од страна на
претпријатијата кои стопанисуваат со истите (поставување на знаци за
забрана и предупредување за опасноста од пожари);
 Обележување, определување на посебни локации престој во НП
Галичица и НП Пелистер, островот Голем Град и други делови, како и
следење на сите посетители и собирачи на шумски плодови;
 обезбедување на постојано дежурство во шумското стопанство и двата
национални паркови, особено во периодот на зголемена опасност од
пожари;
 намалување на осетливоста на објектите на опасноста од пожари
(видови на градежни материјали, опрема, вид на конструкција);
 вградување инсталации, уреди и средства отпорни на пожари
 изградба на соодветни приодни патишта и улици за ефикасна
интервенција
 да се зголеми бројот на хидранти, со цел да има доволно места за
снабдување со вода, за побрза интервенција, да се изврши вградување
на автоматски детектори за пожар
 да се има комплетен увид на сите водотеците во шумските предели за
обезбедување на вода
 редовно одржување на постоечките бунари на масивот на планините
Галичица и Баба
 локализација, спречување на пожарите и успешна интервенција при
нивно гаснење и спасување на луѓето, материјалните и други добра
 оспособување на силите за заштита и спасување од пожари на сите
нивоа
 доопремување на професионалната противпожарна единица со
современи материјално-технички средства и опрема
 формирање, опремување и обучување на доброволни противпожарни
друштва
 едукација и обучување на населението и подигнување на
противпожарната култура
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Треба да се напомене дека обученоста на граѓаните за гасење на пожари,
ракувањето со противпожарните сретства, свеста за потребата за
придржување и спроведување на превентивните мерки не е на задоволително
ниво.
Прилог: Случени пожари од 2007 до 2017 година
Р.бр

ден-месец
година

ШСЕ

Назив на
локалитетот

Вид на шума

ha

1

21.01.07

Л.Р-Бигла

Златари

шикара

2,0

2

09.03.07

Пел-Круб

Седло

сува трева

30,0

3

30.03.07

-//-

Шуица

прир.наша

0,5

4

17.03.07

Л.Р-Бигла

Бакојца

прир.насад

12,0

5

15.04.07

Пел-Курб

Штрбово

бук. насад

45,0

6

19.06.07

-//-

Подмочани

прир.насад

12,0

7

22.07.07

Л.Р-Бигла

Сопотско

прир.насад

1,64

8

24.07.07

-//-

Златари

Даб насад

1,5

9

25.08.07

Гал-Болно

Евла

бука прирпден

360,0

10

15.09.07

Пел-Курб

с.Штрбово

бука природен

1,0

11

18.09.07

Гал-Болно

Касарна

вешт.насад бор

1,0

12

23.09.07

П-Брај

Гарван

вис.план.пасишта

13

24.06.08

Л.Река-Бигла

Кривени

природена насад

0.7

14

10.07.08

Галичица-Болно Лавци
Грмешниц

природен насад

3

15

11.07.08

Галичица-Болно Раштани
Јанковец

земјоделскаповрш

3.5

16

11.07.08

Галичица-Болно Грмешница

земјоделскаповрш

3

17

18.08.08

Галич-Болно

природен насад

4

18

18.08.08

Галичица-Болно Кривени

земјоделскаповрш

2.5

19

22.08.08

ПелистерКурбиново

Рајца

природен насад

30

20

27.08.08

ПелистерКурбиново

ГорицаПодмочани

земјоделскаповрш

2

21

16.04.09

Л.Река-Бигла

Лева река

природен насад

8

22

19.08.09

ПелистерКурбиново

Долги Рид

земјоделскаповрш

7

23

19.08.10

ПелистерКурбиново

Долги Рид

земјоделскаповрш

600

24

19.08.11

ПелистерКурбиново

Долги Рид

шумско земјиште

25

25

10.08.11

ПелистерКурбиново

Долги Рид

земјоделскаповрш

6

26

20.06.11

ПелистерБрајчино

Долги Рид

шумско земјиште

25

Бајрак
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27

31.08.11

Галич-Болно

Грмешниц

шумско земјиште

2

28

20.08.11

Л.Река-Бигла

Лева река

земјоделскаповрш

4

29

29.07.12

ПелистерБрајчино

Даб насад

40

30

13.07.12

Галичица-Болно

Даб насад

20

31

09.09.12

Галичица-Болно

Даб насад

6 ха

32

01.09.13

Галичица-Болно Г. Дупени

Шикара

1,2

33

01.09.14

Л.Река-Бигла

Бакојца

Даб

10

34

18.02.14

ПелистерКурбиново

Крани

Стрмниште

2,5

35

29.08.14

Галичица-Болно Шумјак

Даб

0,7

36

20-25.12.15

ПелистерКурбиново

Арвати

Даб и Бука

200

37

06.09.17

ПелистерКурбиново

Грнчари

Даб и Бука

4

38

06.09.17

ПелистерКурбиново

Грнчари

Сува трева

46

39

22.08.17

ПелистерКурбиново

Подмочани

Шумско земјиште

10

40

22.08.17

Л.Река-Бигла

Црни врв

Шумско земјиште

25

41

02.11.17

Л.Река-Бигла

Црни врв

Шумско земјиште

20

5. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност од НУС
(неексплодирани убојни сретства)
Во времето на Балканските и двете Светски војни, многу воени сили биле
присутни на целокупната територијата на Р.Македонија а со тоа и на
територијата на на Општина Ресен. Ова нивно присуство резултира со
зголемено присуство од неексплодирани убојни средства(НУС), како и други
минско експлозивни сретства(МЕС), кои претставуваат потенцијална опасност
за населението на Општина Ресен.
Врз основа на истражувањата и анализите во изминатите години, на
подрачјето на Општина Ресен, пронајдени се голем број на НУС и МЕС. Така
нај карактеристични места каде се пронајдени НУС се на панината Галичица,
во околината на Томорос. За време на големиот пожар во 2007 год. дневно се
активираа 20-30 бомби и мини, кои претставуваа голема опасност за
проширување на пожарот и загрозување на чвечкиот фактор. На подрачјето на
општината исто така пронајдени се НУС кај селата: Крушје, ЛеваРека,
ЦаревДвор, Дрмени, Сливница, Штрбово, Наколец, Љубојно, Брајчино и Долно
Дупени, како и во водите на Преспанското Езеро и градот Ресен. Постојат
различни видови и типови на НУС и МЕС и тоа: бомби, топовски и други
гранати, мини , муниции и друг експлозивен материјал. Тие се опасност за
населението и материјалните добра бидејќи имаат голема експлозивна и
убиствена моќ.
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Дирекцијата за заштита и спасување ПО Ресен, организира и спроведува
континуирани мерки и активности за пребаруваење, пронаоѓање на НУС и МЕС
на територијата Општината. Исто така за пронајдените НУС презема мерки за
тренспорт, складирање и нивно уништување. Сите делови на подрачјето на
општината се изложени на опасноста од НУС и МЕС, бидејќи не може да се
предвиди ни местото ни времето на нивно пронаоѓање. Од особено значење е
соработката со населението во случај на пронаоѓање на НУС и МЕС и итно
известување до ДЗС ПО Ресен, ЦУК ПО Ресен или ПС Ресен.
Со оглед на опасностите, како и видот и карактерот на последиците кои
можат да бидат предизвикани врз населението, заштитата од НУС и МЕС бара
доследно придржување кон одредбите на пропишаната стандардна оперативна
процедура, од страна на сите субјекти вклучени во оваа проблематика,
почнувајќи од откривањето, утврдување на видот, експлозивното полнење,
извлекување на безбедно место, транспорт, складирање во соодветни
магацински простории, се до нивно уништување. При извршувањето на овие
активности, од приоритетно значење е безбедноста на лицата кои ги
спроведуваат активностите, како и безбедноста на населението непосредно
загрозено од НУС и МЕС.

6. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност од
свлечишта и лизгање на земјиштето
Лизгањето на земјиштето претставува придвижување, односно свлекување
на површинскитр слоеви на земјиштето, што по својата манифестација може да
се карактеризира како: свлечишта, одрони, сипаришта и други видови на
нестабилност на теренот.
Геолошкиот состав и хидролошките карактеристики на Општина Ресен, не
даваат предиспозиција за лизгање на земјиштетои појава на свлечишта. Во
изминативе години немаме поголеми случаи на оваа појава. Оштетување
поради појава на свлечиште имаше на магистралниот пат А3 Ресен – Битола
на 22.02 2010г. со површина од 50м x 20м., како и на магистралниот пат А3
Ресен-Охрид со површина од80м x 8м во 2010г. Исто така поради пообилни
врнежи на снег и дожд, имаме помали појави на одрони, на магистралниот пат
А3 Ресен – Битола и А3 Ресен – Битола.
Главни причини поради кои настанува лизгање на земјиштето се:
 Природните услови
 Човекот како фактор
Природните услови зависат од геолошкиот состав на земјиштето,
тектонските, геолошките, хидролошките, климатските и морфолошките
карактеристики на земјиштето.
Активностите на човекот како фактор се однесува на: интензивната градба,
неконтролирано засекување на теренот, оптоварување на теренот со
разновиден материјал, сечење и палење на вегетацијата и др.
Без разлика на малиот степен на загрозеност од свлечишта, треба да се
превземат сите превентивни мерки за намалување на последиците од оваа
опасност.
7. Општи карактеристики на подрачјето
епидемии на заразни заболувања
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Епидемиолошката дејност во Општина Ресен се спроведува врз основа на
позитивната законска регулатива и првентивната здравствена заштита, со цел
намалување на негативните ефекти кои одредени заразни болести ги имаат на
здравствената состојба на населението и обезбедување на контрола,
елиминација и ерадикација на заразните заболувања.
Приоритетни цели од доменот на епидемиологијата се:
 Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детската
парализа
 Елиминација на тетанусот кај новородени деца
 Елиминација на афтохтони морбили
 Контрола на заболувањата против кој се спроведува задолжителна
имунизација
 Контролирано спроведување на задолжителна имунизација на сите
новородени со вакцина против хепатитис Б
 Намалување на високиот морбидитет од ентероколитите кај младите
деца, од вирусниот хепатитис А, сламонелозите и другите цревни
заразни заболувања
 Намалување на морбидитетот од останатите вирусни хепатитиси
 Редуцирање на опасноста од внесување и ширење на маларија
 Намалување на опасноста од внесувасње и ширење на колера и други
тропски и паразитарни заболувања
 Намалување на инциденцата од бруцелозата и другите зоонози
 Превенција на сида
 Редукција на заболувањата кои се пренесуваат по полов пат
 Спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции
 Грипот и други акутни респираторни заболувања
 Спречување и сузбивање на заразните заболувања од поголемо
епидемиолошко и социјално значење
 Следење, проучување и анализа на хроничните незаразни заболувања.
Сегашната состојба на појавата и движењето на заразните болести во
однос на снабдувањето, урбанизацијата на населението и вкупниот развој на
превентивно – медицинската заштита, непосредно влијаеше да санитарно –
хигиенската состојба во Општината видно се подобри. Географската положба
на
Општината,
климатскиот
фактор,
изразените
миграциони
движења(економско, туристичко, верско- аџилак) овозможуваат можни појави
на заразни заболувања и нивно ширење во форма на епидемија.
Заразните заболувања во структурата на вкупниот морбилитет кај нас, не
завзема некое повисоко место. Широката поврзаност на нашата општина и
големиот број на лица кои претстојуваат во повеќе земји во светот(економски,
туристички, одење на аџилак и други причини) придонесуваат за зголемување
на можноста за внесување на поголем број на заразни болести, како што е во
последно време појавата на колера во соседна Албанија и слично, што во
случај на непревземање соодветни мерки би можело да предизвика епидемии
во поширока форма и на територијата на нашата Општина.
Согласно со усвоената Програма за превентивна здравствена заштита во
Република Македонија (,,Сл. весник на РМ 16/05’’) утврдени се мерки, задачи и
активности кои ги реализираат Републичкиот завод за здравствена заштита и
регионалните заводи за здравствена заштита со нивните подрачни единици.
Заводот за здравствена заштита Битола, а во тие рамки и Одделението за
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превентивна здравсвена заштита – Ресен, како дел од здравсвениот систем во
РМ, од областа на превентивната медицина, има за цел заштита и
унапредување на здравјето на луѓето, преку превземање мерки, задачи и
активности за спречување и сузбивање на заболувањата кај населението. Тие
мерки, задачи и активности, опфаќаат следење, истражување и проучување на
здравствената состојба на населението, причините за појавата и ширењето на
заразните и други болести што имаат социјално – медицинско значење, како и
влијанието на негативните фактори врз здравјето, предлагање и превземање
на мерки заради заштита и унапредување на здравјето на луѓето.
Во Програмата за превентивна здравствена заштита на Одделението за
превентивна здравствена заштита Ресен, утврдени се видот на задачите,
мерките и активностите, содржината, обемот и роковите за нивно извршување
како и финансиските сретства потребни за нивна реализација. Исто така со
овие мерки, задачи и активности се обезбедува и спроведување на одредбите
на поголем број на закони, со кои се регулираат прашањата за следење,
истражување и проучување на здравствената состојба на населението,
причините за појавата и ширењето на заразните и други болести, што имаат
посебно социјално – медицинско значење и задачите и активностите поврзани
со влијанието на еколошките фактори врз здравјето на луѓето, како и негово
унапредување.
Мерките, задачите и активностите ќе ги извршуваат преку:
 Санитарно – хигиенската
 Епидемиолошката
 Микробиолошката и
 Социјално – медицинската дејност
Кадровската екипираност и можност на Одделението за превентивна
здравствена заштита – Ресен е во санитарно – хигиенските и епидемиолошките
активности.
Приоритетна задача претставува вршењето на континуиран мониторинг и
евалуација на санитарно-хигиенската состојба на водоснабдувањето на
населението, на објектите за водоснабдување и на безбедноста (квалитетот и
здравствена исправност) на водата за пиење.
Одделението Ресен редовно врши контрола на водата за пиење од
градската водоводна мрежа (врши хемиска, бактериолошка и микробиолошка
анализа). Исто така во периодот пред почетокот на сезоната и во траењето на
истата се врши и анализа на водата за капење(квалитетот) на Преспанското
Езеро. Врз основа на таквите анализи се превземаат и соодветни мерки.
Праксата покажува дека најчесто водата за пиење е исправна, а исто така и
квалитетот на водата за капење во Преспанското Езеро е на задоволително
ниво.
Треба да се води сметка дека факторот човек и неговата активност се многу
битни за зачувувањето на квалитетот на водата во Преспанското Езеро. Тука
треба да се истакне моментот за неклонтролирано испуштање на отпадни –
фекални и со пестициди загадени води кои се влеваат во езерото и
интензитетот и квалитетот на работата на пречистителната станица –
колекторот во с. Езерени со кој стопанисува ЈКП ,,Пролетер’’ Ресен.
Заради обезбедување на потребните сретства за функционирањето на
здравството за време на природни непогоди, воспоставен е фонд на државни
резерви на лекови и други санитетски материјали, со асортиман и количини кои
постојано се подобруваат.
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8. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност на
животните и производите од животинско потекло
Заштитата на животните од заразни болести претставува приоритетна цел,
имајќи го предвид нивното значење во современите услови на живеење и се
поизразената потреба од обезбедување на доволни количини квалитетна
прехрана на населението.
Луѓето се неразделен дел од глобалниот екосистем и како такви имаат
знзчајна улога во однос на загрозеноста на животните од заразни болести.
Начинот на одгледувањето, исхраната, условите за сместување, едуцираноста
на одгледувачите на домашните животни претставуваат основни услови за
појавата на загрозеност од заразни болести кај животните. На подрачјето на
општината присутни се заразни, паразитски и други болести кај домашните
животни.
За надминување на овие состојби постојано се превземаат мерки и активности
за превентивно дејствување за заштита на домашните животни.
Во групата на заразни болести кај животните спаѓаат: антракс, шушкавец,
беснило, туберкулоза, сакагија, чума кај свињата, краста кај овците, атипична
чума кај живината, лигавка и шап, црвеница кај свињите, ентероскопија кај
овците, заразен пролив кај јагнињата, тифус кај живината и бел пролив кај
пилињата, заразни болести кај пчелите, заразни болести кај рибите, заразно
пресушување на вимето, гангренозно воспаление кај вимето кај овците,
лептоспироза, инфективен бронхит кај живината и инфективна анемија кај
коњите.
Во групата паразитски болести кај животните спаѓаат: белодробна
стронгилоза, желудечно – црвена стронгилоза, ехинококоза, пироплазмоза,
паразитни болести кај пчелите, паразитни болести кај рибите, метилавост и
јагарчивост.
Болести кои во вид на епизотии може да се појават кај животните и да ги
загрозат се следните: чумата кај свињите, чума кај живината, лигавка и шап,
леукемија кај говедата, бруцелоза кај овците, козите, свињите и говедата и
беснило. Овие болести имаат експанзивен тек на шитење, се развиваат за
кратко време во вид на епидемии, а некои од нив во вид на пандемии.
Дијагностика на заразните и паразитските болести врши Ветеринарниот
институт во рамките на Ветеринарниот факултет во Скопје и Ветеринарниот
центар во Битола.
Лекувањето на животните и превземањето на превентивни мерки се
спроведува преку ветеринарните станици и ветеринарниот Инспектор при ПЕ
за земјоделство, шумарство и водостопанство – Ресен.
Во случај на постоење на опасност од појава на природни непогоди, се
превземаат превентивни мерки за спречување на настанување и ширење на
појавата на заразни и паразитски болести и тоа:
 Заштитни вакцинирања
 Дијагностички и други испитувања
 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 Отстранување на животински лешеви
 Контрола на водата и сточната храна
 Контрола на објектите за сместување на животните
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Контрола на животните во прометот
Контрола на превозните сретства за храна и жив добиток
Дотур на чиста вода и здрава сточна храна
Лекување на заразените и повредените животни.
9. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност
растенијата и производите од растително потекло

на

Земјоделските и шумските растенија константно се изложени на штетни влијанија од
голем број на болести и штетници кои може да нанесат големи материјални штети,
како што се намален принос и намалување на квалитетот на земјоделските производи,
намален прираст на дрвната маса, а во некои случаи да предизвика и сушење на
шумските насади.
Врз основа на истражувањата и анализите за повеќе години, подрачето на
Општината Ресен може да се каже дека е изложено на појава на опасност од

болести кај растенијата како на шумските така и на земјоделските растенија.
Општината Ресен е типично овоштарско подрачје во кое најголемиот дел околу
80-90% од населението се занимава со јаболково производство, а скоро за над
половина од овој процент основно занимање и егзистенција.
Земјоделските површини се застапени со разни едногодишни и повеќедодишни
земјоделски култури. На подрачјето на општината Ресен, според резултатите
што се добиени од анализите, регистрирани се повеќе болести кај растенијата:
пламеницата, пепелницата, бактериски заболувања кај овошните и
градинарските култури, вирусни заболувања, лиснати вошки, борова оса и
боров свиткувач. Сите овие болести и штетници нанесуваат големи штети на
земјоделските и шумските растенија. Болестите на растенијатa е присутна
уште во минатите годинии кај шумските и кај земјоделските растанија. Во
последните години овоштарството во општината е во голема експанзија со
внесување на нови сорти на јаболка, што од друга страна носи опасности од
проширување на нови заразни растителни заболувања и појава на нови
штетници. Особено опасна болест кај јаболката е чадливата краставост.
Појавата на овие болести е период на пролет-лето во годината. Место на
појавување на болеста е на сите земјоделски култури на целото подрачјето на
општината.
Интензитетот е многу голем и зафаќа големи површини и мора превентивно
да се делува со прскање против овие заразни заболувања. При проширување
на заразните растителните болести се зголемуваат заштитните мерки и
материјални трошоци, а истовремено се загадува и човековата околина од
зачестените прскања со пестициди.
Во последниве 2-3 години, имено во 2016 и 2017 година, Општина Ресен
ја зафатија пролетни мразеви, кои направија огромни штети, посебно во 2017
година, каде што во повеќето овошни насади имаше штета и од 100%.
Карактеристична за Преспа во изминатиов период е појавата на штетните
инсекти како што се: рутавата буба, цутојадот, лисниот минер, штитести вошки,
крвавта вошка, црвениот пајак и јаболковиот црвец. Мерки за заштита од овие
болести и штетници треба да биде правилна и навремена употреба на хемиски
средства и нивно почесто менување поради создавањето на резистентност,
подигање на производствена култура и обученост на производителите, редовно
пратење на известувањата од стручните лица од станиците за пратење на
болестите и штетниците и друго.
38

31 Мај 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 7
Во Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, како и во
шумското стопанство постојано се следат состојбите со болестите и
штетниците и навреме се превземаат мерки за сузбивање, со што се спречува
нивно ширење.
Наведените субјекти располагаат со доволен број на добро обучен, стручен
кадар, кој заедно со индивидуалните земјоделци со поголемо искуство во однос
на спроведувањето на мерките за заштита на растенијата од болести и
штетници и при обезбедени услови, хемиски препарати, механизација, гориво и
друго, се во можност успешно да се справат со опасностите и последиците кои
може да бидат предизвикани од сите видови штетници на земјоделските
растенија и шумските комплекси.
10. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност радиолошка,
хемиска и биолошка контаминација и акциденти со опасни
материи
Современите услови на живеење и работа како и се поизразениот
технолошки разој, во голема мера придонесуваат за зголемување на степенот
на загрозеност на територијата на Општина Ресен од радиолошка, хемислка и
биолошка контаминација и акциденти предизвикани од опасни материи.
Во процесот на производство се користат нај различни, опасни материи –
отрови и тоа како гасовити, лесно испарливи, минерали, растителни,
синтетички, кои според нивните карактеристики се отровни, експлозивни,
запаливи, емитуваат разни видови на зрачења и друго, и како такви
предизвикуваат опасност за населението и материјалните добра, особено во
услови на природни непогоди и други несреќи како и во услови на војна.
Широкиот спектар на опасни материи кои се користат во процесот на
производство и за други намени, може да предизвика контаминација –
загадување на воздухот, водата, почвата и објектите. Големо влијание врз
концентрацијата на контаминацијата, нејзиното проширување, интензитетот и
сл. имаат рељефот, климатските услови, температурата и влажноста на
воздухот, атмосферските врнежи, брзината, правецот и стабилноста на
ветровите, густината на изграденост и населеност, како и локацијата на
производствените капацитети кои користат опасни материи во процесот на
производство или истите ги произведуваат.
Територијата на Општинава не е директно загрозена од радиолошка
контаминација од поголем обем, но постои опасност при акциденти на
нуклеарните реактори во централите на Бугарија, Словенија и Украина, кои би
можеле да предизвикаат сериозни последици врз населението и материјалните
добра.
Хемиската контаминација на воздухот, водата и почвата, а со тоа и на
населението и мтеријалните добра, може да настане во редовни услови на
живеење и работа, а најчести причини се:
 Различни дефекти и оштетувања
 Неправилно ракување со сретствата и постројките
 Несоодветна заштита на магацински простории и резервоари со хемиски
запаливи течности
 Неконтролирано испуштање на хемиски отпад
 Некотролирана употреба на пестициди (карактеристично за Општина
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Ресен) кога во периодот од месец април – јули интензивно се прскаат
овоштарниците со опасни пестициди па дури и со отрови од првата
група на отровност
Степенот на загрозеност од хемиска контаминација се зголемува во
услови на природни непогоди и други несреќи. На територијата на Општина
Ресен нема некој поголем производител кој произведува или користи опасни
хемиски материи во процесот на производство.
Неконтролираната употреба на биолошки сретства може да се
манифестира со појава на разни видови заболувања кај населението,
животните и растенијата, кои во зависност од последиците настанати од
природните непогоди и општите услови за живот и работа на луѓето може да
прераснат во епидемии од поголеми размери.
Со оглед на последиците кои може да бидат предизвикани со
неконтролираната употреба на РХБ сретства и акциденти од овој вид, како во
редовните услови на живот, така и при појава на природни непогоди и несреќи,
се наметнува потребата од систематско дејствување и превземање на мерки и
активности од страна на на надлежните субјекти.
11. Општи карактеристики на подрачјето при загрозеност од
техничко-технолошки несреќи и заштита на животната средина
Мерките за заштита од техничко – технолошки катастрофи покрај
непосредната заштита на човекот и материјалните добра, во себе содржат и
нагласена еколошка димензија. Еколошката димензија на заштитните мерки
тргнува од сознанието дека животната средина е ,,ограничен ресорс’’, кој во
одделни средини а и во глобални рамки, е доведен на границата на
издржливоста.
Една од можните мерки за заштита од техничко – технолошки катастрофи е
просторното и урбанистичкото планирање, кое преку анализа на состојбите и
опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и
опремта, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина. Притоа
основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот се:
 Оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и
на степенот на загрозеност од појава на технички катострофи
 Оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено ниво на
ризик
 Меѓусебната зависност на природните услови и постојните техолошки
системи
 Ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при
појава на инцидентни случаи
 Процена на загрозеност на луѓето и материјалните добра
 Критериуми за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на
процнетиот степен на загрозност
Заради целосна заштита на луѓето, материјалните добра и животната средина
треба да се превземат безбедносни и превентивни мерки:
ПРВО НИВО: сите мерки кои се превземаат во одржувањето на опремата и
инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во
технолошкиот процес и одбегнување на технолошки катастрофи.
ВТОРО НИВО: сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата
како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии.
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ТРЕТО НИВО: вклучува мерки кои се превземаат за заштита на животната
средина.
На територијата на Општина Ресен загрозеноста од техничко-технолошки
несреќи е мала, но сепак не треба да се исклучи како опасност.
Во смисла на превентивно и оперативно дејствување треба да се оди кон
изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението, како и
едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка
катастрофа.

III. ПРОЦЕНА ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
1. Евакуација
Евакуацијата претставува планско, организирано и контролирано
преместување на населението, материјалните добра и културното наследство,
доколку со други мерки на заштита и спасување не е можно да се спречат
последиците од природните непогоди и несреќи.
При целосна евакуација, се проценува дека во Општина Ресен би
требало да се евакуираат околу 35% од вкупното население по следниве
категории:
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категорија на население
Бремени жени и мајки со деца до 7 години
Деца од 7-14 години
Лица постари од 65 години
Тешко болни и неподвижни
Останати
Вкупно

Број на население
992
1664
2007
970
10712
16345

Во зависност од видот на загрозувањето, евакуацијата на населението ќе
се врши од централното градско подрачје, односно од собирните места кон
местата определени за прифат на население. За прифат на на евакуираното
население се предвидуваат објекти во незагрозени подрачја, селски населби,
приградски викендички, туристичк- рекреативни центри и други објекти со
поголем капацитет. При сместување на евакуирани лица во објекти од цврст
материјал, за секое лице се обезбедува минимум од 2,5 – 3 м2 нето станбена
површина, а додека при сестување во објекти од времен карактер (шатори и
приколки) за секое евакуирано лице се обезбедува минимум 1,5 – 2,5 м2 нето
станбена површина.
Во следниов прилог ги имаме објектите во кои би се вршело сместување
на евакуирано население на подрачјето на Општинава.
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Прилог

Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Име на објектот

Локација на објектот

Површина во м2

Хотел - ,,Претор’’
Хотел - ,,Рива’’
Хотел - ,,Лејквју’’
Хотел - ,, Холидеј’’
Одмор. - ,,Мите Богоевски’’
Завод за рехабилитација
ОУ,,Мите Богоевски

Т.н. Претор
С. Стење
Т.н. Отешево
Ресен
Т.н. Претор
Отешево
Јанковец

1238
500
696
800

ОУ,,Браќа Миладинови’’
ОУ,, Димитар Влахов’’
Хотел - ,,МВР’’
Автокамп ,, Крани’’
ОУ ,,Славејко Арсов’’
Хотел - ,,Шеќерана’’
Кино сала ,, 1-ви Мај’’
Сп.Сала,,ЗоранСтојановски’’
ОУ ,, Мите Богоевски’’
ОУ,, Гоце Делчев’’
СОУ,, Цар Самоил’’

С. Царев Двор
С. Љубојно
Т.н. Крани
Т.н. Крани
С. Подмочани
Т.н. Претор
Ресен
Ресен
Ресен
Ресен
Ресен

3330
440
3095
1320

3000

За спроведувањето на евакуацијата ке се користат правци одредени за
секое собирно место од централното градско подрачје до прифатните центри,
по слободните градски и регионални патишта. За спроведување на
евакуацијата на оддалеченост до 5 километри сметано од собирниот до
прифатниот центар, нема да се обезбеди превоз, освен за болни и
изнемоштени, мајки со деца до 7 години и бремени жени.
За превезување на евакуираното население од собирните пунктови, преку
подрачните одделенија за транспорт и врски ќе бидат ангажирани автобуси,
минибуси и други подготвени возила од локалната самоуправа и други јавни и
приватни претпријатија.
За успешно извршување на евакуацијата и прфатот на населението,
потребно е ангажирање на сите органи на државната управа, трговските
друштва, јавните претпријатија, установи и служби, во координација со
Општина Ресен. За потребите на евакуираното население Подрачното
одделение за труд и социјална политика во соработка со локалната
самоуправа и одборите на МЗ обезбедуваат услови за сместување во
одредените објекти, а Црвениот крст и други невладини организации
обезбедуваат материјални средства и други потребни ресурси за живот а
претсавниците од Црвениот крст и невладините организации ќе се грижат за
болните, повредените и изнемоштените лица, обезбедуваат и поделба на
храна, хигиенски средства, облека, опрема и давање на друга помош потребна
на евакуираното население.
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За организирано и несметано извршување на прифаќањето на
евакуираното население, локалната самоуправа, МЗ, ЈП и другите субјекти
вклучени во овие активности ги спроведуваат следниве активности:
 изготвуваат список на лицата од одборот за прифаќање на евакуираното
население;
 список на лицата ангажирани во собирните пунктови во Ресен и
одредени села и на лицата од екипите кои ќе вршат раводување на
луѓето по населени места;
 прегледи на единиците кои ќе вршат обезбедување, здравствените
екипи и екипите на Црвениот крст;
 преглед на можните сместувачки капацитети МЗ, објекти од приватниот и
државниот сектор;
 преглед на моторни возила кои ќе бидат ангажирани за превоз на
населението;
 распоред на евакуираното население по реони; локација на пооделни
органи, здавствени установи, училишта и друго;
 ТД, ЈП, ЈУ и служби кои ќе бидат ангажирани за прифаќање на
населението;
 преглед на здравствени установи кои ќе учествуваат во прифаќањето на
евакуираното население и давање на медицинска помош и состав на
екипите;
 преглед на социјални, хуманитарни и други институции и организации
кои учествуваат во давање на помош на луѓето.
По сместувањето на луѓето во индивидуалните и колективните објекти се
преминува кон организирано вклучување на евакуираното население во
работни, просветни, културни, забавни и други активности.

2. Засолнувње на населението и материјалните добра
Ораганизирањето на засолнувањето претставува планирање и
подготвување на активности и мерки за изградба, користење и одржување на
засолништа. Засолнувањето се врши во изградени засолништа и други
заштитни објекти, наменети за засолнување на населението и материјалните
добра, кои според обемот на заштита, можат да бидат:
 Засолништа за основна заштита
 Засолништа за дополнителна заштита
 Засолни (со помал степен на заштита)
Засолништата и другите заштитни објекти се градат на местата каде што
се наоѓа граѓанинот, односно според местото на живеење, работното место и на
јавни места. Од извори на ДЗС во Општина Ресен постојат 9 засолништа со
капацитет 1720 лица. Овие капацитети делумно ги задоволуваат потребите на
Општинава, во заависност од видот и обемот на загрозувањето.
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3. Згрижување на настрадано и загрозено население
Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на
основните услови за живот на настраданото и загрозеното население.
Републиката и единиците на локалната самоуправа обезбедуваат сместување
и итно згрижување на населението, кое поради природни непогодии други
несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се
задржува надвор од своето место на живеење. Бројот на загрозени и
настрадани лица за кои е потребно да се изврши згрижување, зависи од видот
и обемот на природната непогода или друг вид на несреќа.
Можната појава на на земјотрес, поплава, пожар и сл. на нашето
подрачје, покрај директните последици по населението, во голема мера би го
нарушиле нормалното одвивање на животот во целост. Поради тоа се врши
навремено планирање на мерки и активности за згрижување на населението,
како што се навремено обезбедување на квалитетна вода за пиење,
здравствена заштита, спречување на појава на заразни болести и епидемии,
социјална заштита и сл. Бројот на настрадано и загрозено население кое би
подлежело на згрижување, би бил значително намален, во зависност од
успешноста на претходно извршената евакуација и засолнување.
Згрижувањето на настрадано и загрозено население ќе се врши на
подрачјето на Општината, во објектите во кои би се овозможиле услови за
сместување, исхрана и лекување.
Покрај Општина Ресен, како главен носител кој ќе обезбеди сместување
и итно згрижување на населенито кое поради природни несреќи и други
непогоди останало без дом и сретства за живеење, се определуваат следниве
носители на згрижувањето:

Реден
Назив на субјект
број
1
Министерство за труд
социјална политика
2
Министерство за здравство

3

4
5

6

Задачи и активности кои ги извршува

и Обезбедува услови за сместување и
материјални услови
Обезбедува
здрав.
заштита
и
потребни
хигиено-епидемиолошки
мерки
Министерстви за транспорт и Уредување на простор, градба на
врски
времени објекти, инфраструктура,
транспортни сретства и комуникација
Министерство за внатрешни Безбедност и јавен ред и мир
работи
Министерство за образование Продолжување на образовниот прцес,
ако згрижувањето е во период
поголем од 10 дена
Црвен крст
Обезбедување на шатори, кебиња и
други материјални сретства, продукти
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за исхрана, нега на болни и др.
7

8
9

Центар
кризи

за

управување

со Пренесува
разни
наредби,
соопштенија,
важни
информации,
известувања
за
претстојни
или
настанати опасности
Јавни претпријатија и трговски Проодност на патишта, обезбедуваат
друштва
храна, вода, облека, лекови идр.
Дирекција
за
заштита
и Координација
на
активностите,
спасување
ангажирање на сили за заштита и
спасување, помага на општините.

За згрижување на населението од епидемии и други заразни болести, ќе
се грижи ЈЗУ ,,Здравствен дом’’ – Ресен, со нивни кадри и материјални
сретства, при што треба да се одредат и места за карантин.
4. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и
активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено
откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со
опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки
агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од
нив.
Територијата на Општинава не е директно загрозена од радиолошка
контаминација од поголем обем, но постои опасност при акциденти на
нуклеарните реактори во централите на Бугарија, Словенија и Украина, кои би
можеле да предизвикаат сериозни последици врз населението, храната,
водата, животните, растенијата, почвата и материјалните добра.
Степенот на обученост на населението е поприлично низок, поради што
посебно внимание треба да се обрне на обучувањето на универзалната
единица за заштита и спасување на Општината.
Обезбеденоста со сретства за лична и колективан заштита е многу слаба.
Големо влијание врз концентрацијата на контаминацијата, нејзиното
проширување, интензитетот и сл. имаат рељефот, климатските услови,
температурата и влажноста на воздухот, атмосферските врнежи, брзината,
правецот и стабилноста на ветровите, густината на изграденост и населеност.
Примарна улога во РХБ заштитата на подрачјето на Општина Ресен би
имале републичките сили на ДЗС, кои со својата стручност и опременост
успешно би спровеле детекција и дозиметрија, а по завршувањето на
опасноста и деконтаминација на луѓето, почвата и МТС.
5. Заштита и спасување од урнатини
Заштитата и спасувањето од урнатини се применува на објекти кои
можат да бидат изложени на разни дејства:
- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и одронување на теренот,
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поплави и друго,
- од технички катастрофи: експлозии, последици од неквалитетна градба,
дотраени конструкции од објекти, пожари и друго,
- од воени дејства како последица од воздушни напади, артилериско оружје,
експлозии од неексплодирани убојни средства и друго.
Загрозеноста на Општинава од уривање и затрупување директно зависи
од видот и обемот на загрозувањето, одтаму и ангажирањето на сили и
материјални сретства ќе зависи од тоа. Преглед на субјектите кои би биле
ангажирани :
Реден
број

1

Субјект

ЕЛС - Ресен

2
3

ДЗС – ПО Ресен
ТППЕ - Ресен

4

ЈКП Пролетер Ресен

дејност
Штаб за ЗС
Универзална
единица за
ЗС
Сили за ЗС

човечки
5

количина

30

17

Комунални
дејности

ресурси
материјални

82

специјални м/в
пумпа за вода
Ровокопач
Утоварувач
Булдожер
Трактор
Товарно
возило
Цистерна 2 м3
Цистерна 9 м3
Пумпа за вода

4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Булдожер
гусеничар

5
6

7
8

ЈП Македонија
Пат - Ресен
ОО на Црвен
Крст - Ресен

Одржување
на патишта
Социјално хуманитарна

22

утоварувач

1

2

Полски
кревети
Шатори
Вреќи за
спиење
Кебиња
Канти за вода

15
3
5
30
15

ЈЗУ Здравствен
Дом - Ресен
ЈЗУ - ЦЈЗ

Здравствени
услуги
здравствена

95
3

Во случај на појава на урнатини од било кој вид и обем, единиците за
спасување од урнатини, со помош на единици за прва помош, за згрижување,
ППЗ, РХБ, извидување и НУС, вршат извидување и пребарување на
урнатините и превземаат мерки за потпирање и осигурување на урнатините
заради безбедност на спасителите. Исто така превземаат мерки за спречување
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на дополнителните последици, како што се пожари, поплави, експлозии,
контаминација и друго, вршат евакуација на настраданото население надвор
од зоната на урнатини, се извлекуваат затрупани лица, и им се пружа прва
помош, се сместуваат во собирни пунктови, се врши извлекување на мртви, се
идентификуваат итн.
Територијата на Општина Ресен, според сеизмичката активност спаѓа
меѓу подрачјата со слаба сеизмичка активност, односно е подрачје кое спаѓа во
сеизмогени извори од трет ред, што значи е подрачје во кое воопшто немало
земјотреси или биле многу слаби со магнитуда од М=4,0 до 4,5 степени по
Меркалиевата сеизмичка скала, но врз база на тектонските параметри истите
се потенцијални жаришта. Покрај ова треба да се спомене дека Општина
Ресен, на сеизмичката карта на Република Македонија за повратен период од
500 години, се наоѓа во зоната каде би можело да има земјотреси од 8 степени
(MSC - 64) со коефициент на сеизмичност 0,050.
Оштетувањето на објекти од земјотреси по конструктивни типови, степен
на оштетување и број на подрачјето на општина Ресен може да се процени и
предвиди од повеќе показатели. Земјотресот предизвикува најголеми
материјални штети со разурнување на градежните структури во урбаните
средини. Кај објектите оштетувањата зависат од интензитетот на земјотресот,
видот на тлото, видот на материјалот од кој се градени, бројот на катови.
Фактор кој влијае врз степенот на оштетувањата претставува и
локацијата на епицентарот. Најмалку отпорни објекти се објектите изградени од
плитари, селските згради,згради со слаба дрвена меѓукатна конструкција тоа се
објекти од(I)група. Малку подобро издржуваат објекти од печени тули, камен,
блокови и преработен материјал и тие спаѓаат во (II г)рупа на објекти. Далеку
подобра, на земјотрес најотпорна група, се објекти кои имаат армирано
бетонски скелет од метална конструкција тие се објекти од (III)група. Објекти
изградени со носиви системи од слаб градежен материјал и нивниот број
изнесува 351 според пописот на население, домакинства и становите во РМ од
2002 година односно од вкупниот број на
згради. Според искажаните
показатели објекти со градба постари од 50 години ќе бидат сериозно
оштетени до 50% најповеќе се наоѓаат во централното градско подрачје и во
селските населби каде голем број на ќуќи се многу стари, не се реновинирани ,
иселени и напуштени. Поголеми оштетувања ќе има и на стабените згради,така
од вкупниот број на приземни објекти 4732 само 1841 се еднокатни и
повеќекатни.
Врз основа на позицијата на Општината на сеизмичката карта и
конструкцијата на објектите, проценката за загрозеноста е следнава:
Прилог

Реден
број
1
2
3

Степен на загрозеност во случај на
земјотрес од 8 степени
мртви
Тешко повредени
Средно повредени
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Процент од вкупното
население
0,3 – 0,5 %
1,0 – 1,2 %
2,0 – 2,2 %
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4
5

Лесно повредени
Вкупно

8,0 – 9,0 %
11,3 – 12,9 %

Во отстранувањето на последиците, службите и силите кои учествуваат
во заштитата и спасувањето од урнатини, може да се ангажираат и
употребуваат во спроведување асанација на теренот, расчистување на
урнатините, гаснење на пожари, РХБ деконтаминација и други активности
условени од настанатите последици.
6. Заштита и спасување од поплави
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците,
изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови
на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на
водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување
на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на
населението во загрозените подрачја, спроведување на евакуација на
населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на
премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под
вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на загрозените
и настраданите, обезбедување на населението во поплавените подрачја со
основните услови за живот и учество во санирање на последиците
предизвикани од поплавата.
Преспанското Езеро со неговите притоки е главен реципиент на сите водени
текови. Голема Река е најголема во општина Ресен со должина од 26,1 км, со
максимален дотек на вода 2,418м2/сек и мин 0,0349м3/сек. Просечна ширина на
речното корито изнесува од 15-30м.најголемите излевања во врнежливи зими
ги прави во средниот тек и на долниот тек на реката.
Како потенцијални извори за настанување на опасноста од поплави на
подрачјето на општина Ресен се следните: нагло топење на снегот,
излевањето на водите од коритата на реките, обилни врнежи на дожд,
неисчистените речни корита и одводни канали, оштетување на заштитните
насипи на реките, како и прелевање на водата од акумулациите- браните.
Опасноста од поплавување може да ја предизвикаат Голема Река и Болнска
Река .
Потенцијална опасност може да предизвика и излевање на
хидроакомулацијата –браната „Макази“ (одалечена од градот Ресен 7 км., со
надморска височина 960 м. ,капацитет максимум 8000м3, протек на испуст на
вода од 20 л/сек. до 50л/сек.
Потенцијална опасност од излевање на коритото има Голема Река, со
должина 26,1 км, со максимален дотек на вода 2,418м2/сек и мин 0,0349м3/сек,
со просечна ширина на коритото од 8м. Подрачја изложени на поплави се
наоѓаат на потег од:
-с.Јанковец до Ресен во должина од 2,5км. На овој дел има опасност од
поплавување на земјоделски овошни површини до 20 ха.
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-Ресен од местото ЈППреспадрво до каде што поминува низ селата
с.Козјак, с.Горна Бела Црква во должина од 5 км. Можност за поплави има на
зејоделски површини и дворни места и магацински простории.
-Подрачја изложени на полави има од с.Горна Бела Црква преку
с.Езерени се до Преспанското Езеро, со должина од 2,5 км со можност на
поплави во дворни места и земјоделски површини.
ПРЕГЛЕД
на реони на поплавување на подрачјето на општина Ресен

Општина Ресен во спроведувањето на заштитата и спасувањето од
поплави, превзема
превентивни и оперативни активности. Основна
превентивна активност е чистење на речните корита, кој се спроведува врз
основа на Акциониот план за чистење на речните корита на подрачјето на
Општина Ресен. Се определуваат места каде најчесто се излива водата и се
предвидуваат најпотребни хидротехнички заштитни мерки за брзо спречување
на изливот. Се определуваат слаби места кај регулирфани водотеци и насипи
и се изготвува техничка документација за нивно брзо санирање. Се
обезбедуваат мостовите и насипите на патиштата.
Оперативните мерки опфаќаат активности за време на непосредна
опасност, за време на траењетоо на опасноста и санирање на последиците.
Носители на превентивните и оперативните активности се: ЕЛС - Ресен
во координација со ДЗС ПО – Ресен, ЦУК ПО – Ресен, МВР ПС – Ресен, ТППЕ
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Ресен, ЈКП Пролетер Ресен и други субјекти кои стопанисуваат со водотеци,
езера итн.
7. Заштита и спасување од пожари
Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа
планирање и подготвување на активности за спроведување на заштитата и
спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи. Спроведувањето на
заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа
активности во функција на превенција и оперативни функции. Планирањето и
подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето
од пожари, експлозии и опасни материи се врши од страна на органите на
државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва,
јавните претпријатија, установите и службите и подразбира организирање и
подготовка на силите за гасење на пожари,организирање на набљудување и
известување за појава на пожари, гасење и локализирање на пожарите,
спасување на луѓето и материјалните добра од објектите кои се загрозени од
пожарите.
Во состав на ЕЛС - Ресен спаѓа и ТППЕ – Ресен, во чиј состав има 17
професионални пожарникари, кои располагаат со 4 специјални возила за
гасење пожар, како и друга опрема. Исто така,важна улога би имала и
универзалната единица за заштита и спасување на Општината. Потребата за
организирање на специјализирани противпожарни единици во општинава е
голема, поради степенот на изложеност на пожари.
Потенцијални извори за настанување на шумски пожари се: човечкиот
фактор со несоодветно однесување и негрижа при претстој во шума, посебено
при чување на добиток, излетници, кампери, ловци, собирачи на лековити и
ароматични
растенија-несоодветно
уредување
на
сечиштата
по
експлоатацијата (остатоци од гранки и друга шумска маса), фрлање на
отпушоци во шумите или сообраќајниците, појава на суши, пожари од удари на
гром, дефекти на далноводи, градската депонија и др., а пак извори за појава
на пожари на објекти се: неисчистени оџаци-неисправни грејни тела,
неисправна и дотраена електрична инсталација, неисправни плински уреди и
нестручно ракување со нив и др.
Подрачјето на Општина Ресен може да се подели на три основни реони
каде може да има појава на пожари и тоа:
 Масивот на планината Галичица – на запад
 Масивот на планината Баба – на исток
 Градот Ресен и приградските населби
При појавата на шумски пожари на подрачјето на планината Галичица
би имало големи штети во шумскиот фонд,
директно е загрозена и
инфраструктура
како регионалниот пат (Р505)Макази –Царина-Стење,
регионалниот пат(Р-504) кој минува низ планината Галичица, Царина-Трпејца,
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како и други помали шумски патишта. Процентот на ранливост и изложеност е
50%, со големи материјални штети и можност за загуба на човечки животи при
појава на шумски пожари ако бидат зафатени населените места: Коњско,
Стење, Лескоец, т.н.Отешево, Царина и Сирхан со вкупно население во овие
селски населби од 453 жители. Исто така при појава на голем шумски пожар
директно изложени и загрозени се болницата на Заводот за рехабилитација
Отешево, Дирекно се загрозени и хотелските објекти како Лејквју во Отешево,
хотелот Ројал во с.Стење. Дирекно се загрозени околу 500 лица
со
материјална штета, но во летниот период процентот на изложеност и
ранливост се зголемува
од 500 до 700 лица, бидеќи многу туристи
претстојуваат во овој период од годината. Во населените места има и објекти
од постара градба, ново изгрдани куќи, вили како и бунгалови, кои дирекно се
загрозени од појавата на шумски пожар со материјални штети. Процентот на
ризик и изложеност е до 80% на објектите на населените места кои се дирктно
загрозени во близина на шумските површини кај селата Стење, Лескоец и
Отешево. Исто така дирекно загрозени се и многу цркви и манастири при појава
на големи шумски пожари, како што црквите Св.Кирил и Методи и
Св..Атанасие во с.Стење, Св.Илија во с.Коњско, како и црквата Св.Петар и
Павле која се наоѓа на островот Голем Град. Додека во третиот имаме појава
на пожари и експлозии на објекти и тоа индустриски капацитети и објекти за
сместување на населението.
На подрачјето на планината Баба, при појава на шумски пожари штетите се
големи поради тоа што шумската вегетација е доста развиена, а има и
подрачја кои се повеќе подложни на брзо горење и ширење на огнот.
Населените места с.Брајчино, Љубојно, Наколец, Долно Дупени се наоѓаат во
ова подрачје и се во непосредна близина на шумите, при појава на шумски
пожари тие се директно изложени, а со тоа ранливоста на населението и
материјалните добра може да биде од поголем обем.
Градот Ресен и приградските населби Во случај на појава на пожар
загрозени се
објекти како индивидуални, така и објекти од посебно
значење.Пожари
се
појавуваат
во
градот,приградските
наслеби,на
индустриски,општествени и индивидуални објекти,на земјоделски површини и
др. Несоодветно спроведени урбанистички мерки за заштита и старите објекти
со слаб градежен матријал, претставуваат погодна основа за настанување на
пожари. Градот Ресен според густината на изграденост може да се подели на
две целини и тоа:
-централно градско подрачје и
-приградски населби
Изложеноста како и материјалната штета на објектите при појава на пожар
во централното градско подрачје е најголема поради тоа што густината на
изграденост е најголема, а добар дел од објектите се меѓусебно поврзани.
Централното градско подрачје е урбанизирано и во истото се застапени објекти
за домување (индивидуални и колективни), за обавување на административноекономски и услужни дејности како и културно образовни дејности. Поголемиот
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дел на објектите 80% се индивидуални куќи, а поголемиот број од нив се
изградени со стар систем на градба и примена на материјали кои се
поподложни на пожар.
Кај приградските населби
условите за изложеност и ранливост на
опасност при појава на пожари на овој дел од градот се помали. Објектите се
со понова градба,изградени се прописно според урбанистичкиот план. Во
индусридка зона на градот се наоѓаат највиталните објекти за производство
како и дел на поголеми трговски дуќани,магацински простори,бензиски пумпи и
др. така што на овој простор е најголема фрекфенцијата на луѓе и моторни
возила. Во следниов прилог се прикажани објекти кои се критични, односно со
висока пожарна оптовареност во централното градско подрачје и
индустриската зона:
Ред.
бр.

објект

сопственост

локација

вид на
гориво

капацитет

Начин на
складирање

загрозени
објекти

Бензинска
пумпа бр.020
Бензинска
пумпа бр.128

Мак петрол
Скопје
Мак петрол
Скопје

Корчуланска
Ресен
Ј. Јосифовски
Ресен

Течни
горива
Течни
горива

4 x 50 m3

подземја

15

2 x 50 m3

подземја

10

3

Бензинска
пумпа

Мит Оил

Борис Кидрич
Ресен

2 x 30 t.
1 x 18 t.

подземја

5

4

Бензинска
пумпа
Леарница за
радиатори

Фиќо

с. Сливница

Течни
горива
и плин
Течни
горива
Нафта
плин

1 x 30 m3

подземја

2

1 x 100 t.
1 x 100 t.
Нафта 1 x 20 m3

подземја

8

подземја

10

плин

1 x 4000 kg.

Мазут
кокс

700 t.
2 x 35 t.
2 x 60 m3

подземја

15

подземја

10

1
2

5
6
7

Алгрета

Димитар Влахов
Ресен

Производство
на крзно

Деалтаск

29-ти Ноември

Тулана

ИГМ Слога

Ресен
29-ти Ноември
Ресен

8

Фабрика
за
прехр. производи

Агроплодсвислион

29-ти Ноември
Ресен

Пропан
бутан

2 x 25 m3

2 x 30 m3

Ризикот од пожари во голема мера зависи од начинот на греење. Од овој
аспект можеме да констатираме дека поголемиот дел од населението за
греење користи дрва. Исто така голема опасност претставува старата
електрична инсталација кај повеќе од 50% од објектите, што зависи и од
периодот во кој тие биле изградени. Според пописот од 2002 година на
подрачјето на општина Ресен се изградени само 4 висококатници со спратност
од П+5. Во случај на пожар кај овие висококатници
проблематична е
интервенцијата над четвртиот кат бидејки ТППЕ Ресен не располага со
доволно МТС – скали за да интревенира при појава на пожар, така што
изложеноста и ранливоста е поголема, но добра околност е што бројот на вакви
објекти е многу мал.
Од инфраструктурата, при појава на пожар најголемо оштетување ќе
претрпат системите за електроснабдување, како што се далноводот од 110 КВ
како и репетиторските системи кои се непосредно лоцирани на подрачјето
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изложено на појава на пожар; патните правци како што се: магистралниот пат
М-5 Ресен-Битола, на патниот правец Буково-Ѓавато, на патниот правец
Буково-Крушје А3 магистрала во должина од 2км, Регионалниот пат СирханОтешево R-503 во должина од 500м-На Регионалниот пат Отешево-Царина P503 во должина од 1км. и Царина - Трпејца кој минува низ планината Галичица.
Најголеми оштетувања до 60% ке имаат тие патните правци кои минуваат или
се во непосредна близина на шумите; оштетена и водостопанска
инфраструктура- Дирекно оштетување при појава на пожар ќе имаат:
Регионален водовод ,,Св Спаса од с.Крушје до каптажи’’, Резервоар,,СОУ,,Цар
Самоил,,Ресен до Пумпна станица с.Царев Двор’’, Колектор- пречистителна
станица за отпадни води с.Езерани. Сите се наоѓаат во шумски делови или во
непосредна близина. Оштетувањето ќе биде
до 50% така што ќе се
оневозможи водоснабдување на населението.
Хидранти во градот Ресен и селата:
- Нас. Црквиште
- Нас. Пролет
- Ул. ,,Јосиф Јосифовски’’ (наспроти аптека ,,Ана фарм’’.
- Ул. ,,Јосиф Јосифовски’’ (банзинска Макпетрол према Јанковец)
- Ул. ,,Ленинова’’ (спроти поранешна зграда на ЕВН)
- с. Царев Двор, с. Избиште, с. Покрвеник, с. Д. Перово, с. Сирхан, с.
Г.Б.црква, с. Подмочани, с. Грнчари, с. Штрбово, с. Брајчино, с. Крани,
с. Наколец, с. Д. Дупени и с. Стење.
Од досега кажаното можеме да заклучеме дека степенот на загрозеност
од пожари и експлозии е во пораст, поради што сите носители на
превентивните и оперативните мерки за заштита од пожари, треба да вршат
постојан надзор и систематско спроведување на сите овие мерки.
8. Заштита и спасување од Неексплодирани убојни сретства (НУС)
Заштита од Неексплодирани убојни и други експлозивни средства, опфаќа
пребарување на теренот и пронаоѓање на НУС, обележување и обезбедување
на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на НУС, како и
транспорт до определеното и уредено место за уништување и безбедносни
мерки за време на транспортот.
Онеспособување и уништување на сите видови НУС се врши на местото
каде што се пронајдени, ако за тоа постојат безбедносни услови, инаку тоа се
врши на претходно определени и уредени маста за таа намена.
Процената за можната загрозеност од НУС на подрачјето на Општина
Ресен, може да се направи врз основа на поранешните истражувања и
анализи, на местата каде биле пронајдени поголеми количини на НУС. Така за
места кои може да се карактеризираат како потенцијално опасни зони од НУС
се следниве: Планината Галичица кај местото викано Томорос, во водите на
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Преспанско езеро, кај селата Крушје, Лева Река, Кривени, Царев Двор, Дрмени,
Сливница, Штрбово, Наколец, Љубојно, Брајчино и Долно Дупени.
Од досега пронајдените НУС, според видот тие се многу различни: рачни
бомби, авио бомби, артилериски гранати и др. кои имаат голеа разорна моќ и
претставуваат голема опасност за населението.
Основна улога за пронаоѓање, обележување и обезбедување на местото,
онеспособување и уништување, а по потреба и транспортирање на друго
место, има Дирекцијата за заштита и спасување.
ДЗС располага со обучени и оспособени лица – пиротехничари, кои се
оргнизирани во тимови кои ги превземаат потребните
мерки. Во
спроведувањето на оваа мерка за заштита и спасување особено значајна е
соработката со населението, во случај на непланирано пронаоѓање на НУС,
при што итно треба да се извести ДЗС, ЦУК или најблиската станица на МВР.
Заштита од НУС, како мерка за заштита и спасување на населението и
материјалните добра, спаѓа во рамките на редовните надлежности и делокруг
на работа на ДЗС, како во секојдневни услови на живеење и работа, така и во
услови кога има други природни непогоди, како на пример пожари, при што
посебно внимание треба да се обрне на безбедноста на лицата кои го гасат
пожарот.

Ре
д
бр

Дата и час

Место-локација на
НУС

Вид на НУС количина

1

2

3

4

1

21.07.2005 во 9.00 часот

с.СТЕЊЕ м.в
варници

Рачна Бомба Кашикара 1 Парче

2

04.08.2005 во 10.00 часот

т.н ПРЕТОР
бараки на
ТУТ.Комбинат

Артил.Зрно 1. Парче

3

11.08.05

Во ПС Љубојно

Рачна Бомба 1.Парче

4

23.08.2005
во 10.30 часот

Скијачки центар
„ГАЛИЧИЦА“

Арт.Гграната 1. Парче

5

-//-

Хотел“ЈУГОХРОМ
“
нац.“СИРХАН“

Рачна Бомба 2. Парчина

6

03.11.2005 во 9.30 часот

Нас.“ОТЕШЕВО“
м/в ЛИВАДАПАТАТА

Арт.Граната 1. Парче

На НУС пронајдени во Ресен во 2006год.
1

14.05.2006
12.15 час

с.СТЕЊЕ покрај
плажа
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2

12.05.2006
14.00 час

с.ЛЕВА РЕКА м/в
„ЛИВАДА“

Грната 100м=1
Граната75м.м=1

3

18.05.2006
11.00 час

Депонија-отпад кај
„ГАНИ“

Арт.Зрно
110м.м=1

4

08.06.2006
14.00 час

Во ПС-РЕСЕН

Арт.Зрно=2
105м.м

5

26.10.2006
11.00 час

с.ШТРБОВО

Арт.Зрно
76м.м

На НУС пронајдени во Ресен во 2007год.
1

11.03.2007
15.45 час

Плажа-Источно од
хотел“ ЕВРОПА“

Рачна Бомба 2

2

-//-

-//-

Арт.Зрна 76м.м

На НУС пронајдени во Ресен во 2008год.
1

с.Коњцко

1 ом-62м.м

2

с.Г.Б Црква

1 75м.м

с.Крани

2 парчина

4

с.Лева Река

1

5

Плажа Стење

7{4гранати,3р/б}

6

с.Царев Двор

1 рачна бомба

3

24.03.08

7

07.08.08

ПС-Стење

19 гранати

8

10.08.08

Отешево

3 р/б

9

22.09.08

с.Асамати

1 р/б

На НУС пронајдени во Ресен во 2009од.
1

16.04.09

ПС-Стење

1

2

26.07.09

ПС-Стење

1

3

15.09.09

Царина

Гранати 10

На НУС пронајдени воОпштина-Ресен вп 2010год.
1

13.05.10

Отешево

3 парчина

2

11.08.10

с.Љубојно

2 гранати 75м.м

На НУС пронајдени на територијата на Општина-Ресен вп 2011год.
1

18.03.2011
18.00 час

с.Дрмени

Грната 75м.м .1

2

Макази

Граната 120м.м .1

3

с.Ц Двор

Арт.Зрно 110м.м.1

На НУС пронајдени во Општина-Ресен вп 2012год.
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1

Алгрета-Ресен

2 Гранати

9. Прва медицинска помош
Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за
укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на
местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на
повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.
Прва медицинска помош опфаќа планирање и подготвување на активности за
спроведување на првата медицинска помош. Тие активности може да бидат
превентивни и оперативни, кои пак се превземаат непосредно пред опасноста,
за време на опасноста и по завршуавањето на опасноста.
Секоја природна непогода и несреќа заради отежнатите услови за живот и
работа, негативно влијае врз хигиено – епидемиолошката состојба на
населението. Во случај на природни непогоди и несреќи, бројот на заболени би
бил уште поголем, поради можното загадување на водата за пиење, отпадните
фекални и индустриски води, загадена храна, депонии, зголемена појава на
инсекти и друго. Така може да се рече дека водата, како најголем преносител
посебно на цревни заразни болести и нејзиното прочистување и одржување во
исправна состојба за употреба, најмногу влијае врз здравјето на населението.
Заводот за здравствена заштита, како и центарот за јавно здравје – Ресен,
постојано ја следи хигиено – епидемиолошката состојба во градот и селата.
Во зависност од ширината на зафатеното подрачје, тежината на
заболувањата и можноста за нивно ширење, Заводот веднаш ги активира
своите екипи за работа на терен. Следењето на хемиската и бактериолошката
исправност на водата за пиење е постојана активност на Центарот за јавно
здравје.
Единицата за локална самоуправа – Ресен, како еден од задолжените
субјекти за спроведување на прва помош, за време на природни непогоди и
несреќи го ангажира одделението за прва медицинска помош што е во сеостав
на универзалната единица за заштита и спасување. Во Дирекцијата за заштита
и спасување се ангажираат надлежните и одговорни лица за спроведување на
прва медицинска помош и превземаат организациски, стручни, безбедносни и
други мерки. Исто така и другите државни институции, трговски друштва и јавни
установи и служби, се задолжени субјекти кои треба да ја спроведат мерката
Прва медицинска помош.
Основни задачи на тимовите и единиците на сите овие субјекти, што треба
да ја спроведат мерката Прва медицинска помош, се: укажување на прва
медицинска помош на местотоо на настанувањето на повредата, запирање на
крварењето, преврски, имобилизација на скршеници, транспорт на повредени
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до здравствените установи, згрижување на заболени лица, лекување во
домашни условии и друго.

10. Заштита и спасување на животните и производи од животинско
потекло

Заштитата и спасувањето на животните и производите од животинско
потекло опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на
заштитата и спасувањето на животните и производите од животинско потекло
од дејствата на природните непогоди. Поимите животни и производи од
животинско потекло во смисла на оваа мерка за заштита и спасување го имаат
следното значење:
1. Животни се: копитари (коњи, мазги, мули и магариња); чапункари (говеда,
биволи, овци, кози и свињи); перната живина (кокошки, мисирки, гуски, шатки и
друга перната живина); украсни и егзотични птици и животни; кучиња мачки,
куникули, пчели, пијавици, свилени буби, риби, ракови, школки, ежови, желки,
полжави, жаби, ловен дивеч, диви ѕверови, лабораториски животни и инсекти.
2. Производи од животинско потекло се: составни делови од животинското тело
во сурова, полупреработена или преработена состојба (млеко, “производи од
млеко“ јајца, производи од месо, риби, икра, мед и други производи од ракови,
школки, полжави и жаби) наменети за исхрана на луѓето. Планирањето и
подготвувањето на активностите за спроведување на мерката за заштита и
спасување на животните и производите од животинско потекло се врши од
страна на органите на Државната управа, органите на единиците на локалната
самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговските друштва.
Во услови на природни непогоди и други несреќи, особено се загрозени
животните и производите од животинско потекло. Заради неповолните услови
за нивно одгледување, нивната исхрана, отежнато снабдување со вода, не
соодветна ветеринарна заштита, заразните болести имаат експанзивен тек на
ширење и за кратко време се развиваат епидемии на пошироко подрачје.
Прку заболените животни, многу лесно може да дојде и до заболување на
човекот, најчесто од бруцелоза, антракс и беснило. Лекувањето на животните и
превземањето на првентивни и оперативни мерки го вршат ветеринарни
станици,
индивидуални
сточари
и
ветеринарниот
инспектор
при
Министерството за земјоделие подрачно одделение Ресен.
Спроведувањето на превентивните активности и мерки задолжените
субјекти ги обезбедуваат податоците за состојбите на теренот и ги преземаат
следните активности:
- правилно сместување, исхрана и напојување на домашните животни;
- редовно вакцинирање согласно Програмите за итни мерки донесени од
страна на надлежниот орган.
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-контрола и утврдување на хигиено - епидемиолошките услови и исправност на
увезените животни, сточната храна и производите од животинско потекло;
- лабораториска контрола на крвта, други излачувања кај животните, органи и
ткива или нивни делови;
- обезбедување доволни количини на храна и вода за животните и нивна
заштита од сите видови на загадување
- контрола на хигиено-епидемиолошките услови и исправност на складиштата,
магацините, ладилниците и другите објекти во кои се чуваат и складираат
производите од животинско потекло;
- обезбедување на потребните персонални и материјални ресурси за
функционирање на воспоставената организација и
- спроведување на обука, тренинг и вежби со персоналот и силите за заштита и
спасување.
Од страна на задолжените субјекти за спроведување на заштитата и
спасувањето на животните и производите од животинско потекло во рамките на
оперативните функции се спроведуваат активности и мерки во случај на
непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранувањето
на последиците.
Задолжените субјекти, ги активираат надлежните и одговорни лица за
спроведување на заштита и спасување на животните и производите од
животинско потекло и ги активираат за преземање организациски, стручни,
безбедносни и други мерки заради зголемување на подготвеноста за
извршување на задачите во спроведување на заштитата и спасувањето на
животните и производите од животинско потекло.
11. Заштита и спасување на растенијата и производи од растително
потекло
Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло
опфаќа: планирање и подготвување на активностите за спроведување на
заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло.
Задолжените субјекти при спроведување на мерката за заштита и спасување
на растенија и производи од растително потекло соработуваат со
сопстевниците и производителите на растенија и со преработувачите на
производите од растително потекло.
Во услови на природни непогоди и други несреќи, земјоделските и шумските
растенијасе изложени на голем број на болести и штетници, кои можат да
нанесат големи материјални штети, со значително намалување на приносот и
намалување на квалитетот на земјоделските производи, како намален прираст
на дрвната маса, а во одделни случаи и сушење на растенијата.
Кај растенијата и производите од растително потекло можна е појава на
најразлични болести, кои во зависност од интензитетот и местоположбата
можат да предизвикаат значителни штети и заради тоа се наметнува потребата
за навремено превземање на превентивни и оперативни мерки од страна на
субјектите кои се задолжени и тоа: Министерството за земјоделие шумарство и
водостопанство, ЈП ,,Македонски шуми’’ и други трговки дриштва кои
располагаат со земјоделски површини и индивидуални земјоделци.
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Во функција на превенција на заштита и спасување на растенијата и
производите од растително потекло задолжените субјекти го обезбедуваат
потребни персонални и материјални ресурси утврдени во плановите за
заштита и спасување за непречено функционирање на превентивните и
оперативните активности на заштита и спасување на растенијата и
производите од растително потекло од штетни организми, радиолошки,
хемиски и биолошки загадувања, заштита од пожари, поплави, суша, и други
несреќи, како и примена на агротехнички мерки, средства за заштита на
растенијата, правилно складирање и благовремено собирање на растителни
плодови во случај на опасност од природни непогоди и други несреќи.
Болести кај растенија Врз основа на истражувањата и анализите за повеќе
години подрачето на општината Ресен може да се каже дека е изложено на
појава на опасност од болести кај растенијата како на шумските така и на
земјоделските растенија. Општината Ресен е типично овоштарско подрачје во
кое најголемиот дел околу 80-90% од населението се занимава со јаболково
производство,а скоро над половина од овој процент му е основно занимање и
егзистенција. Земјоделските површини се застапени со разни едногодишни и
повеќегодишни земјоделски култури.
На подрачјето на општината Ресен, според резултатите што се добиени од
анализите, регистрирани се повеќе болести кај растенијата: пламеницата,
пепелницата, бактериски заболувања кај овошните и градинарските култури,
вирусни заболувања, лиснати вошки, борова оса и боров свиткувач.
Сите овие болести и штетници нанесуваат големи штети на земјоделските и
шумските растенија.
Задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето на
растенијата и производите од растително потекло во рамките на оперативните
функции спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност,
за време на траење на опасноста и во отстранувањето на последиците.
12. Асанација на теренот
Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација,
транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и
закоп на загинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и
други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето,
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите и аснација
на објектите за водоснабдување.
Асанацијата на теренот како мерка за заштита и спасување има особено
значење во услаови на природни непогоди и други несреќи, кога заради
нарушување на нормалниот живот и предизвиканите последици постои
зголемена опасност од: заразни заболувања кај луѓето, растенијата и
животните, голем број на повредени и загинати лица, загадување на водата,
присуство и загаденост на територијата со опаснии материи, нарушено
обезбедување на здравствена заштита, голем број на угинати животни,
опожарени и поплавени објекти, појава на голем број на урнатини и друго.
59

31 Мај 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 7
За успешно извршување на асанација на теренот се утврдуваат носители
кои ќе се ангажираат и тоа: Министерство за здравство, Министерство за
животна средина и просторно планирање, Локалната самоуправа, ЈКП
,,Пролетер’’, трговски друштва, јавни установи и служби и друго. При
утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите,
улогите, функциите и надлежностите на задолжените субјекти кои ќе
учествуваат во спроведувањето на асанацијата на теренот, местата за
собирање на загинатите и умрените лица, тријажните пунктови,
идентификација, патиштата и начините на извршување на транспорт, начинот и
местата на погребување, начин и постапка за собирање, транспорт и
закопување на загинати и умрени животни, собирање, депонирање и
уништување на сите видови штетни отпадоци и други опасни материи и
асанација на објектите за водоснабдување.
Места за закоп на лешеви од луѓе се врши на постојаните гробишта. Закоп
на лешеви на угинати животни се врши во близина на депоните.
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот, се спроведува на
местата каде се пронајдени загинати и умрени лица и животни, местата каде
истите се собрани за транспорт, местата на нивното закопување, места каде се
излила канализација по патиштата, во разрушени и напуштени објекти. Исто
така на овие мерки подлежат и објекти каде се чува храна за поголем број на
луѓе, места кои се предвидуваат за импровизирани складови и објекти
предвидени за прифат на загрозено население.

13. Заштита на животната средина
Загадувањето на животната средина во современите услови на живеење,
тешко може да биде спречена, но со превземање на превентивни мерки за
заштита, особено во производствената и преработувачката индустрија и
сообраќајот, постојат можности тоа да се намали, со што би се намалиле и
евентуалните последици по населението и материјалните добра.
Бидејќи на територијата на Општина Ресен нема изградено поголеми
индустриски капацитети, цениме дека не може да дојде до загадување на
животната средина, што би предизвикало загрозување на населението,
материјалните добра, животинскиот и растителниот свет, а последиците да
бидат од поголеми размери.
Заради заштита на животната средина, сите субјекти кои се занимаваат со
производство, трговија, транспорт, складирање и користење на хемиски,
токсични, радиоактивни, експлозивни и други опасни материи, имаат обврска
да планираат, организираат, подготвуваат и спроведуваат мерки за заштита, со
цел спречување на настанувањето на опасности по животната средина. Такви
субјекти кои би можеле да предизвикаат некакво загрозување на животната
средина во Општина Ресен се: ИГМ ,, Нова Слога’’, леарница ,,Алгрета’’,
прехрамбена ,,Свислион Агроплод’’, крзнара ,,Деалтаск’’, и ,,Кевил комерц’’.
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Овие субјекти исто така се должни да превзмаат мерки и активности за
заштита и спасување, како и отстранување на последиците во случај на
несреќа и тоа на луѓето, животните и растенијата и другите материјални добра
и за таа цел треба да се оспособени за брзи интервенции и да се опремени со
соодветни материјално технички средства и опрема.
Загрозени зони со поголеми површини во општината нема.

IV. ПОТРЕБИТЕ И МОЖНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ СО
ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СИЛИТА ЗА ЗАШТИТА
И СПАСУВАЊЕ
Општина Ресен е во фаза на формирање на единица, просторни сили за
Заштита и Спасување. Поставеноста и составот на единицата ќе биде според
Преглед бр.I/3 Сл. Весник на РМ бр.124/2006 год., односно универзална
единица за заштита и спасување, со формациски состав – вод, кој ќе брои 30
лица. Универзалната единица ќе се опремува, обучува и оспособува за
следните мерки за заштита и спасување:






Гаснење на помали почетни пожари
Спасување од поплави
Прва медицинска помош
Евакуација и згрижувње на населението
Други мерки за заштита и спасување што би се појавиле како
специфични и непредвидени

Единицата во својот состав има командa, командир и одреден број на
извршители. Командата е составена од командир, заменик командир и
извршители. Единицата ќе биде составена од 4 одделенија.
За раководење со просторните сили за Заштита и Спасување, локалната
самоуправа (универзална единица во јачина на вод) има формирано Штаб за
ЗиС кој има задача да врши подготовка и оспособување на единицата за
заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Исто така тој
треба да биде носител при изработката на Планот за ЗиС како и другите
документи кои се однесуваат за ЗиС на населението, материјалните добра,
животинскиот и растителниот свет и производите од нив. Штабот за заштита и
спасување формациски е составен од 5 членови и тоа: командант на Штабот,
началник на Штабот, Помошник на началникот за Оперативни работи,
помошник на началникот за мерки за заштита и спасување и помошник на
началникот за хуманитарно-технички мерки како и две лица помошен персонал.
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V. ОСПОСОБЕНОСТ НА СУБЈЕКТИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, ВО
ЕДИНИЦАТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА,
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИ И СЛУЖБИ

Што се однесува на обуката на Штабот за ЗиС во локалната самоуправа,
штабовите во ЈП, ТП како и со припадниците на универзалната единица досега
не е реализирана, ниту пак била вклучена организирано во извршување на
активности при појава на пожари, поплави и други непогоди.
После формирањето на просторните сили неопходно да се планира,
организира и реализира обука со овие сили за ЗиС (универзална единица за З
и С), односно почетна и наменска обука за одделението за заштита од пожари
може да се извржи во ТППЕ – Ресен, а дополнителна и стручна обука во
Центарот за обука при ДЗС, за да можат да бидат вклучени во извршување на
задачи од ЗиС на населението, материјалните добра, растенијата и животните
и успешно извршување на нивните наменски задачи.
Во наредниот период е неопходно во рамките на можностите на
локалната самоуправа да се пристапи кон набавка на опрема и МТС за
потребите на оваа единица.
VI. ОСПОСОБЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ
Самозаштитата на секој поединец е основен и мошне значаен вид на
заштита особено како превентивна мерка или активност која треба да се
превземе на почетокот или во текот на природната непогода или друга несреќа
која би се појавила (случила).
Затоа говориме дека самозаштитата е најмасовна форма на заштита и
спасување на луѓето и треба да се организира на целиот простор на општината
каде што живеат и работат луѓето.
Обуката на граѓаните за самозаштитата треба да се планира, подготвува
и реализира плански со тежиште на превентивната заштита и давање
самопомош, прва медицинска помош, локализирање и гаснење на пожари,
спасување на плитко затрупани лица и брзо известување до надлежните
органи за непогоди, несреќи и други опасности кои би се појавиле на
подрачјето на општината, како и од потребата и начинот на учество за
засолнување и згржување на загрозено население или материјални добра во
случај на природни непогоди и други несреќи се до прстигнувањето на
формациските единици наменети за заштита и спасување. Бидејќи знаеме дека
просторните сили за ЗиС, како и единиците во ЈП, ТД и другите институции кои
треба да формираат вакви состави не се опремени со МТС и опрема, посебно
внимание при обуката на населението треба да се посвети за изработка на
прирачни средства за лична и колективна заштита и начинот на нивната
употреба. За таа цел неопходно е надлежните институции на свое рамниште да
изготват планови и програми за обука, со кои во циклус од пет години би биле
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опфатени сите припадници на штабовите и единиците формирани од
локалната самоуправа, ЈП, ТД, ЈУ и други служби и институции, а во рамките
на можностите и поголемиот број на граѓаните на општината.
Свој придонес во обучувањето и оспособувањето на граѓаните во
општината треба да даде Општинската организација на Црвениот крст во која
професионално се вработени две лица.
Оваа институција покрај тоа што организира курсеви за оспособување на
граѓаните, дава прва медицинска помош, организира акции за прифаќање и
собирање на помош (облека, прехрамбени продукти, финансиски средства и
др.) од државните органи ЈП, ТД, АД, граѓани и други донатори ја распоредува
на загрозените граѓани од општината и пошироко. Исто така организира
прифаќање и сместување на загрозено население, крводарителски акции и
други хуманитерни акции во соработка со надлежните институции.
VII. ЗАКЛУЧОК
Заштитата и спасувањето представува најширока форма и мошне
значајна активност на организирање, подготовки и учество на работните луѓе и
граѓаните, ДЗС, органите на државната управа, ТД, ЈП, установи и служби и
единиците на локалната самоуправа во превземањето на превентивни и
оперативни мерки како и отстранување на евентуални последици предизвикани
од природни непогоди и други несреќи.
Бидејќи последиците можат да бидат мошне тешки (човечки загуби,
материјално – технички, финансиски загуби и др.) неопходно е во наредниот
период на заштита и спасување на населението и материјалните добра, како и
на растителниот и животинскиот свет надлежните органи да му посветат
поголемо внимание – пред се прку планска обука на силите за ЗиС и
целокупното население во рамките на материјално финансиските можности
како и опремување со МТС и други средства на штабовите, единиците па и
граѓаните со цел да се спречи загрозувањето, односно намалат евентуалните
последици преку брзо и ефикасно отстранување на истите.
Силите за заштита и спасување на Општина Ресен (универзална
единица-Вод) се во фаза на формирање, односно донесена е Одлука за
формирање на просторни сили од страна на Советот на општината како и
Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување од страна на
градоначалникот на Општината Ресен. Во наредниот период е неопходно, во
рамките на можностите на локалната самоуправа, да се пристапи кон набавка
на опрема и МТС за потребите на Универзалната единица за заштита и
спасување, како и во најбрзо време да се пополни персоналниот состав на
оваа единица. Исто така неопходно е да се планира, организира и реализира
обука со универзалната единица за Заштита и Спасување, за да можат да
бидат вклучени во извршување на задачи од доменот на Заштитата и
Спасувањето на населението, материјалните добра, растенијата и животните и
успешно извршување на нивните наменски задачи.
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Самозаштитата е основен вид на лична заштита на луѓето со
превземање на брзи и ефкасни мерки пред и за време на појава на
елементарни непогоди и други несреќи.
Оспособувањето и опременоста на граѓаните за самозаштитата треба
да се планира, подготвува и реализира плански со тежиште на превентивната
заштита и давање самопомош, прва медицинска помош, локализирање и
гаснење на пожари, спасување на плитко затрупани лица и брзо известување
до надлежните органи за непогоди, несреќи и други опасности кои би се
појавиле на подрачјето на општината, како и од потребата и начинот на
учество за засолнување и згржување на загрозено население или материјални
добра во случај на природни непогоди и други несреќи се до прстигнувањето
на формациските единици наменети за заштита и спасување.
Во наредниот период е неопходно да се планира, организира и
реализира обука со овие сили за ЗиС (универзална единица за З и С) за да
можат да бидат вклучени во извршување на задачи од ЗиС на населението,
материјалните добра, растенијата и животните и успешно извршување на
нивните наменски задачи.
Силите за заштита и спасување да можат ефикасно да дејствуваат и
успешно да ги извршуваат наменските задачи неопходно е да се опремат со
МТС и опрема согласно постојната систематизација и да се реализира
повеќедневна обука. Само тогаш ќе можеме да зборуваме за подготвеност на
Штабот и единиците да се ангажираат и успешно да ги извршуваат задачите за
ублажување на евентуалните последици или санирање на состојбите од некоја
природна непогода или други несреќи кои можат да се случат на територијата
на општина Ресен.
Постојните институции, локалната самоуправа, ЈП, ТД, ЈУ силите за ЗиС
се подготвени и организирани да се справуваат со предизвиците настанати од
природни непогоди или други несреќи. Евентуално помош би се барало во
случај кога кога на пример пожарите или поплавите би биле од поголеми
размери или кога би настанале поголеми разурнувања на објектите и
инфрасруктурата.
На крајот, неопходна е обука со припадниците на силите на ЗиС што
поскоро и набавка на опрема и МТС за да можат наменските задачи на време и
успешно да се реализираат.
Врз основа на досегашните документирани податоци за природни
непогоди и други несреќи случени во поранешниот период и врз основа на
анализата на подложноста на подрачјето на општината, која што е
елаборирана во предходниот дел на Процената, поврзана со географските и
релјефните карактеристики, климатските услови, вегетациската покриеност,
може да се утврди дека на територијата на Општина Ресен потенцијални
опасности претставуваат најмногу пожарите и поплавите, а помалку другите
природни непогоди и несреќи како што се земјотресите, НУС, снежни намети,
луњи и невремиња, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и
акциденти со опасни материи, свлечишта, епидемии и други.
64

31 Мај 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 7
Места и подрачја во Општина Ресен каде што реално би можело да се
случат природни непогоди и несреќи, како и потенцијални извори за нивно
случување, се следниве:
 Пожари
Потенцијални извори за настанување на шумски пожари се: човечкиот
фактор со несоодветно однесување и негрижа при престој во шума, посебено
при чување на добиток, излетници, кампери, ловци, собирачи на лековити и
ароматични
растенија,
несоодветно
уредување
на
сечиштата
по
експлоатацијата (остатоци од гранки и друга шумска маса), фрлање на
отпушоци во шумите или сообраќајниците, појава на суши, пожари од удари на
гром, дефекти на далноводи, градската депонија и др.
Потенцијални извори за пожари на отворен простор се истите причини
за појава на шумски пожари.
Потенцијални извори за појава на пожари на објекти се: неисчистени
оџаци, неисправни грејни тела, неисправна и дотраена електрична инсталација,
неисправни плински уреди и нестручно ракување со нив и др.
Подрачјето на општина Ресен со својата релјефна структура и процент на
пошуменост сама по себе ја зголемува ранливоста и изложеноста, односно
претставува директна опасност по населението и материјалните добра. При
анализата можат да се издвојат поголеми реони од подрачјето на општината на
кои се појавуваат пожари и тоа:
-На запад масивот на планинатаГаличица
-На исток масивот на планината Баба
-Градот Ресен и приградските населби
Масивот на планината Галичица со површина 317км2 и надморска
височина од 1000-2000м сместен меѓу Охридскиот и Преспанскиот басен и
Н.П.Галичица. Површината на административната граница на а на општина
Ресен 9.363хa. Шумскиот фонд во Зоната на строга заштита изнесува 2.117ха
или 9%, во Зоната на активно управување со11.917 ха или 49% и во Зоната
на одржливо користење со 9.975ха или 41% Од вкупната територија на НПГ и
во Зона на заштитен појас изнесува 147ха. НП Галичица се карактеризира со
богат шумски фонд и голем број на заштитени ендемски видови кои се
директно изложени при појавата на шумските пожари.
Островот Голем Град е во рамките на територијата на НПГ како строго
заштитена зона. Се наоѓа на Преспанското Езеро на 4,5км од с.Коњско. Со
должина од 720м и ширина од 470м се издига на височина од 48м ,со
надморска височина од 901м и површина од 22ха.
На Преспанското
Езеро се наоѓа природен резерват Езерани со
површина 2080ха со сочувани природни геоморфолошки специфичности,како и
Стенското Блато во с.Стење, прогаласено како зона на строга заштита со
површина од 18 ха. При појава на големи пожари, процентот на штети од ризкот
е од 30% до 50% на овие заштитни подрчја. Специфичната карактеристика на
релјефот, строго заштитените зони, богатата и ретка видови флора и фауната,
сето тоа ја зголемува ранливоста и изложеноста, односно претставува директна
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опасност при појава на шумски пожар, а со тоа и загрозување и исчезнување
на ретките видови. Можни места за појава на шумски пожари кои се директно
изложени има многу, а со тоа ранливоста на населението и материјалните
добра може да биде од поголем обем.

При појава на пожари изложени и ранливи се повеќе поединачни
објекти од витално значење кои се на подрачјето на општината. Репетиторот
Томорос, антенските столбови во с.Стење, Коњско и Сирхан. Процентот на
ранливост и изложеност на овие објекти конкретно од појавата на шумски
пожари е 100% со тоа што и последиците и штетите големи
При појавата на шумски пожари директно е загрозена и инфраструктура
како регионалниот пат (Р505)Макази–Царина-Стење, регионалниот пат(Р-504)
кој минува низ планината Галичица Царина-Трпејца, како и други помали
шумски патишта.Проценот на ранливост и изложеност е 50%, со големи
материјални штети и загуба на човечки животи при појава на шумски пожари
ако бидат зафатени населените места: Коњско, Стење, Лескоец, т.н.Отешево,
Царина и Сирхан со вкупно население во овие селски населби од 453 жители.
Исто така при појава на голем шумски пожар директно изложени и
загрозени се болницата на Заводот за рехабилитација Отешево со капцитет до
72 легла, каде процентот на загрозени лица е од 50-60%, а материјалната
штета е до 70 % од здраствената опрема.
Директно се загрозени и хотелските објекти како Лејквју во Отешево со
капацитет до 40 легла, хотелот Ројал во с.Стење со капацитет од 30 легла.
Дирекно се загрозени околу 500 лица со материјална штета, но во летниот
период процентот на изложеност и ранливост се зголемува од 500до 700 лица,
бидеќи многу туристи претстојуваат во овој период од годината. Во населените
места има и објекти од постара градба, ново изгрдани куќи, вили како и
бунгалови, кои дирекно се загрозени од појавата на шумски пожар со
материјални штети. Со тоа е оневозможен и развој на туризмот за неколку
години. Процентот на ризик и изложеност е до 80% на објектите на населените
места кои се дирктно загрозени во близина на шумските површини кај селата
Стење, Лескоец и Отешево. Исто така дирекно загрозени се и многу цркви и
манастири при појава на големи шумски пожари, како што црквите Св.Кирил и
Методи и Св..Атанасие во с.Стење, Св.Илија во с.Коњско, како и црквата
Св.Петар и Павле која се наоѓа на островот Голем Град.
Масивот на планината Баба-Националнио парк Пелистер со површина
од 17.150ха и надморска височина од 921м до 2601м. изобилува со природни
богатства и ретки ендемични животински и растителни видови.
Шумскиот фонд континуирано се користи и од страна на ЈП „Македонски
Шуми“-ПШС „Преспадрво“ од Ресен. На овој предел, при појава на шумски
пожари штетите би биле големи поради тоа што шумската вегетација е доста
развиена со повеќе видови кои се подложни на брзо горење и ширење на
огнот. Вака измешаните видови на шума допринесуваат за поголема
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изложеност на опасност за појава на пожар.
Најголем дел од шумските површини на Пелистер се под бука 2606 ха,
моликовите шуми заземаат површина од 1174 ха, додека најмала површина
отпаѓа на дабовите шуми 487 ха.
На овој предел при појава на шумски пожари штетите се големи поради
тоа што шумската вегетација е доста развиена, а има и подрачја кои се повеќе
подложни на брзо горење и ширење на огнот. Населените места с.Брајчино,
Љубојно, Наколец, Долно Дупени се наоѓаат во ова подрачје и се во
непосредна близина на шумите, при појава на шумски пожари тие се
директно изложени, а со тоа ранливоста на населението и материјалните добра
може да биде од поголем обем.
Градот Ресен и приградските населби Во случај на појава на пожар
загрозени се објекти како индивидуални, така и објекти од посебно значење.
Пожари се појавуваат во градот, приградските населби, на индустриски,
општествени и индивидуални објекти, на земјоделски површини и др.
Несоодветно спроведени урбанистички мерки за заштита и старите објекти со
слаб градежен матријал, претставуваат погодна основа за настанување на
пожари. Градот Ресен според густината на изграденост може да се подели на
две целини и тоа: централно градско подрачје и приградски населби
Изложеноста како и материјалната штета на објектите при појава на пожар
во централното градско подрачје е најголема поради тоа што густината на
изграденост е најголема, а добар дел од објектите се меѓусебно поврзани.
Централното градско подрачје е урбанизирано и во истото се застапени објекти
за домување (индивидуални и колективни), за обавување на административноекономски и услужни дејности како и култуно образовни дејности. Поголемиот
дел на објектите 80% се индивидуални куќи, а поголемиот број од нив се
изградени со стар систем на градба и примена на материјали кои се
поподложни на пожар.
Кај приградските населби
условите за изложеност и ранливост на
опасност при појава на пожари на овој дел од градот се помали. Објектите се
со понова градба, изградени се прописно според урбанистичкиот план. Во
индусридка зона на градот се наоѓаат највиталните објекти за производство
како и дел на поголеми трговски дуќани,магацински простори,бензиски пумпи и
др. така што на овој простор е најголема фрекфенцијата на луѓе и моторни
возила.
Од досега случените пожари на подрачјето на општина Ресен смртни
случаи, настрадани и поврадени лица немало.
Според анализите и оценките за настанатите пожари реално е да се
процени дека:
-при шумските пожари Критичните простори се на потегот Галичица Лавцис.Лесковец, на просторот на ШСЕ Преспадрво ШСЕ Галичица-Болно ПШС Лева
Река –Бигла односно на Баба Планина на потег с.Грнчари-с.Брајчино,ШСЕ
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Пелистер-Брајчино и Пелистер-Курбиново.
На овој предел при појава на шумски пожари се директно загрозени заштитени
ретки видови на шумска вегетација флора и фауна во строго заштитените
подрачја. Исто така дирекно загрозени при појава на пожар се делови од
Илинска Планина на потег сБолно-с.Крушје-с.Лева Река. Дирекни загуби на
високо планинските тревни заедници богати со ретки растенија и ендемични
видови, шумскиот фонд од сите видови, а посебно боровите насади како и
сите животински ретки видови кои се засатапени на тие простори. Дирекни
загуби имаат повеќето видови на флор и фауна во Стенското блато и
резерватот Езерани. Директно загрозени при поголеми пожари се разни видови
на растенија, животни и птици како и шумска вегетациј на островот Голем Град.
Исто така дирекно загрозени
се многу земјоделски површини кај
с.Д.Дупени,Царев Двор и Дрмени. Дирекно згрозени се селата во близина на
шумските предели како Брајчино и во непосредна близина на шумата.објекти
,Љубојно
каде покрај загрозени неколку објекти приватни се загрозено ОУ
Димитар Влахов и црквата Св.Петар и Павле. Загрозени се и двата гранични
премини кај с.Стење и Маркова Нога с.Д.Дупени. Пожарите причинуваат и
индиректна штета како ерозија на земјиштето, губење на зелена маса,
менување на климата, последици по еко системот, флората и фауната.
Како индиректни загуби се оштетувањата на инфраструктурата која е зафатена
на (далноводите, локалните патни правци, репетитори, телекомуникациските
системи)Долгорочни загуби се појава на ерозивни подрачја, губењето на
живеалиштата на животинските заедници како и подолгорочно оштетување на
почвата.
-при пожари на отворен простор Исто така дирекно загрозени се и многу
земјоделски површини
на подрачјето на општината во градот како и
с.Д.Дупени, Царев Двор, Дрмени.и др. со оштетување на многу јаболкови
насади при палење на стрништа, меѓи. Дирекно загрозена е депонијата во
периферниот дел од градот, како и индусриските објекти во индусриската зона
на градот. Загрозени се селата Стење, Коњско, Брајчино, Љубојно, Езерени,
Лескоец, Отешево и Сирхан со директни загуби на растителната маса, почвата
и загадување на воздухот. Индиректно влијание има при нивно проширување
кон шумските ревири и преминуваат во шумски пожари како и губење на
живеалиштата на автохтоните и преселните птици. Долгорочно има последици
на целокупниот еко систем затоа што дел од населените места се наоѓаат во
крајбрежната зона на Преспанското Езеро.
-при појава на пожари на објекти во населените места од општината и градот
Ресен директни загуби се предизвикани на објектите (станбени, деловни,
производствени и помошни) кои се опожарени и при тоа покрај објектите,
штети се предизвикуваат на сите материјални добра. Директно се загрозени
животите и здравјето на луѓето во тие објекти.
Во центалното градско подрачје поради густината на изграденост, слабата
проодност на комуникациите како и изложената инфраструктура загубите се
поизразени на објектите и електричната мрежа.
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Индиректни
загуби
се
предизвикани
со
нарушувањето
на
инфраструктурата,
загрозеност на објектите во непосредна околина на
опожарените објекти, нарушување на секојдневните егзистенцијални потреби и
производни процеси. При пожар на критичните објекти (бензиски пумпи.)
индеректна загрозеност има кај околните објекти.

 Поплави
Поплавите на подрачјето општината според направените анализи и
нивното појавување се случуваат во период при појава на обилни врнежи од
дожд и снег. Поплавите се појавуваат во времето на пролетниот период (мартмај) и есенскиот период (септември-ноември).
Најизложени на ризикот од поплавување се атарите на селата: Горна
Бела Црква, Долна Бела Црква, Езерани, Царев Двор, Дрмени, Перово и Козјак.
Според досегашните анализи поплавите се
предизвикани од
климатските промени и обилните врнежи од дожд, нагло зголемување на
температурата и топење на снег од околните планински масиви на подрачјерто
на општина Ресен. Веројатноста за појава на опасност од поплавие во периоди
на влошени хидролошки состојби.
Потенцијална опасност од излевање на коритото има Голема Река која е
и најголема притока на Преспанското Езеро, чии извор се наоѓа на местото
викано Св.Спаса на 1100м/н.в. и истата има 14 притоки со помала или поголема
поројност. Од изворот до Преспанското Езеро има должина 16 км. со просечна
ширина на коритото од 8м. Подрачја изложени на поплави се наоѓаат на потег
од:
-с.Јанковец до Ресен во должина од 2,5км. На овој дел има опасност од
поплавување на земјоделски овошни површини до 20 ха.
-Ресен од местото ЈП Преспадрво до каде што поминува низ селата
с.Козјак, с.Горна Бела Црква во должина од 5 км. Можност за поплави има на
зејоделски површини и дворни места и магацински простории.
-Подрачја изложени на полави има од с.Горна Бела Црква преку
с.Езерени се до Преспанското Езеро. Со должина од 2,5 км со можност на
поплави во дворни места и земјоделски површини.
Голема Река врши поплавување на плодно земјиште во долниот тек на
Преспанската Котлина и тоа во атарите на: с.Езерани, Г.Б.Црква, Д.Б.Црква и
Козјак.
Друга река по големина е Болнска Река која поради нерегуларниот речен
ток и при поголеми врнежи на дожд врши поплавување на селските подрачја на
с.Царев Двор, Дрмени и Перово.
Потенцијална опасност може да предизвика и излевање на
хидроакомулацијата–браната „Макази“.
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Како потенцијални извори за настанување на опасноста од поплави на
подрачјето на општина Ресен се следните: нагло топење на снегот,
излевањето на водите од коритата на реките и обилните врнежи на дожд,
неисчистените речни корита и одводни канали, оштетување на заштитните
насипи на реките, како и прелевање на водата од акумулациите - браните.
Опасноста од поплавување може да ја предизвикаат Голема Река и Болнска
Река.
Од досега случените поплави на подрачјето на општина Ресен смртни
случаи, настрадани и поврадени лица немало.
Објективни услови да се спречат или ублажат последиците се следни:
 Од пожари:
- информирање на населението за заштита од пожари и мерките на
предпазливост кои треба да ги почитуваат;
- изработка на оперативни планови за заштита од пожари;
- набавка на потребни средства за заштита од пожари;
- формирање на мобилни екипи и постојано следење на состојбата и брза
интервенција при евентуална појава на пожари.
 Од поплави
- чистење и одржување на речните корита каналите и водотеците;
- регулирање на водотекот на поголемите реки;
- изградба на насипи и поставување на потребни количини на метеријал
на места каде се очекува излевање или поткопување на;
- отстанување на разни пречки како што се дрва, гранки и друг материјал
кој го попречува протокот на водата.
За да се ублажат последиците и да се санира состојбата, потребно е што
побрзо персонално и материјално да се опремат просторните сили на општина
Ресен, односно што побрзо универзалната единица да се стави во функција.
Тоа практично би значело во соработка со ДЗС и Министерството за Одбрана,
од резервниот состав персонално да се пополни, од Буџетот на општина Ресен
материјално да се опреми и да се извршат неопходните обуки.
При евентуална природна непогода или друга несреќа, општината треба со
свои ресурси да се справи со истата, и од самиот почеток да да биде во
координација со ДЗС ПО Ресен, а доколку при заедничката анализа со ДЗС се
утврди дека не може да се справи со непогодата се бара помош од ДЗС или од
други институции.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1091/9
30.05 2018 год.
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот под Бр. 08-1091/10 од 30.05.2018 година

Се прогласува Заклучокот под Бр. 08-1091/10 од 30.05.2018 година, кој
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.05.2018
година.
Бр.09-1145/7
31.05.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 83 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 30.05.2018 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1.
Се задолжуваат стручните служби на Општина Ресен да повикаат
претставници од UNDP за да се произнесат на седница на совет на Општина
Ресен и да дадат извештај за сработеното досега и за плановите во иднина.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1091/10
30.05.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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