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Сектор за превенција, планирање и развој
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
на активностите на Дирекцијата за заштита и спасување за 2021 година

Рe.
бр .

1

РАБОТНА ЗАДАЧА
2

Носител на
задачата
3

Изработува

Соработува со

4

5

Рок за
изработка
6

Донесува
Одобрува
7

Забелешка
8

I. НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ

1

Изменување и донесување на
закони и подзаконска регулатива
во согласност со Методологијата
за ПВР и развојните документи
на Владата на РСМ и
стратешките документи на
Владата на Република Северна
Македнија

ДЗС

Релевантни
Сите
министерства и
организациони
други стручни
единици во
ентитети и
ДЗС
Министерство
за одбрана

2

Во текот на
годината

Одобрува
Владата на
РСМ,
донесува
Собранието
на РСМ

Овие
активности
зависат од
реформата
на
безбедносни
от систем и
обзбедување
на средства
или од
Буџетот или
во облик на
грант од
меѓународни
извори
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2

Отпочнување активности за
изработка на Закон за заштита
и спасување во согласност со
Методологијата за ПВР и
развојните документи на
Владата на РСМ

3

Отпочнување активности за
донесување Закон за изменување
и дополнување на Законот за
пожарникаство, или донесување
нов закон во согласност со
Методологијата за ПВР и
развојните документи на
Владата на РСМ (паралелна
активност со донесувањето закон
за заштита од пожари)

ДЗС

ДЗС

Сите
релевантни
Сите
министерства
организациони
и други
единици во
стручни
ДЗС
ентитети
Министерство
за одбрана

Сите
релевантни
Сите
министерства
организациони
и други
единици во
стручни
ДЗС
ентитети
Министерство
за одбрана

3

Во текот на
годината

Одобрува
Владата на
РСМ,
донесува
Собранието
на РСМ

Во текот на
годината

Одобрува
Владата на
РСМ,
донесува
Собранието
на РСМ

Овие
активности
зависатод
реформата
на
безбедносни
от систем и
од
обезбедувањ
е на средства
или од
Буџетот или
во облик на
грант од
меѓународни
извори
Овие
активности
зависат од
оебзбедувањ
е на средства
или од
Буџетот или
во облик на
грант од
меѓународни
извори
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4

5

6

7

Изготвување на подзаконска
регулатива во согласност со
активностите сврзани со
донесување на нова законска
регулатива, односно во
согласност со измени и
дополнување на постојната
законска регулатива
Резлизација на јавните набавки
согласно Планот за јавни
набавки за 2021 година
Следење и давање предлози на
нацрти на законски и
подзаконски акти и други
прописи од областа заштита и
спасување

Прирачник за медиумско
информирање-Заштита од
поплави (подготовка, печатење и
дистрибуција)

Сите
релевантни
министерства
и други
стручни
ентитети

ДЗС

Сите
организациони
единици во
ДЗС

ДЗС

Јавни набавкиВо текот на цела
комисии за
Сектори во ДЗС
година
јавни набавки

Во текот на цела
година

Одобрува
Владата на
РСМ,
донесува ДЗС

Овие
активности
зависат од
донесувањет
о на
законската
регулатива

Директор

Директор
ДЗС

Сектори во
ДЗС

ДЗС

СЗР/
Одделение за
односи со
јавност и
Кабинет на
директорот

4

Сектори во ДЗС

2021

Директор
Сите сектори

2021

Наведената
активност ќе
се реализира
во зависност
од
финансиите
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8

Прирачник за медиумско
информирање-Заштита од
пожари, земјотреси и семеен
(подготовка, печатење и
дистрибуција)

9

Месец на цивилна заштита кој
ќе вклучува повеќе активности

10

Измена на законот и дополна на
подзаконските акти за заштита и
спасување во делот на оператива
и логистика

11

Учестово во изработка (измена и
дополна) на внатрешна
организација и систематизација
на работни места во СОЛ

12

Донесување на Закон за заштита
од пожари

ДЗС

СЗР/Одделени
е за односи со
јавност и
Кабинет на
директорот

ДЗС

СЗР/Одделени
е за односи со
јавност и
Кабинет на
директорот

ДЗС

ОУЧР

СГИ

СОЛ

СИТЕ ОЕ

Работна група
за измена и
дополнување
на закони од
ДЗС

5

Директор
Сите сектори

2021

Директор
Сите сектори

Март 2021

Влада на РСМ
и
Министерства

во текот на
годината

Соработува со
одд за човечки
ресурси и
секторите во
ДЗС
Органи на држ.
управа,
експерти,
установи,

Директор

По потреба

Директор

Ноември 2021

МО/МВР и
Собрание на
РМ

Наведената
активност ќе
се реализира
во зависност
од
финансиите

Наведената
активност ќе
се реализира
во зависност
од
финансиите
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13

14

Подзаконски акти кои ќе
произлезат од Законот за
заштита од пожари

Изготвување на Закон за
генерален инспектор

15

Подзаконски акти кои ке
произлезат од Законот за
генерален инспектор

16

Учество во изработка на предлог
законски и подзаконски акти и
други прописи

17

Изработка на предлог
Национална стратегија за
заштита и спасување

СГИ

Декември2021

Работна група
за
изготвување
на
подзаконски
акти
Работна група
за измена и
дополнување
на закони од
ДЗС
Работна група
заизготвувањ
е на
подзаконски
акти

Органи на држ.
управа,
експерти,
установи,

Декември 2021

СГИ

Декември2021

ДЗС

Сите Сектори

Сектори во
ДЗиС

Jануари Декември
2021

ДЗС

Меѓуресорска
работна група и
Организациони
единици на ДЗС

Задолжени
субјекти

Во текот на
годината

СГИ

СГИ

СГИ

6

Директор

МО и
Собрание на
РМ

Директор

Раководител
на сектор,
Раководител
на одделение
Влада и
Собрание
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18

19

20

21

Учество во изработка на
предлог за измена и дополна на
Методологијата за содржината и
начинот на проценување на
опасностите и планирање на
заштитата и спасувањето
Учество во работни групи за
изработка на нормативни акти
на министерства и други
државни институции, поврзани
со уредувањето на системот за
заштита и спсување

Учество во изработка на
нормативи и стандарди за
системот за заштита и спасување

Изработка на стручни упатства
од областа на заштита и
спасувањето

Меѓуресорска
работна група и
Организациони
единици на ДЗС

Задолжени
субјекти

Сите Сектори

СППР

ДЗС

Сите Сектори

Органи на
управата,
научни и
стручни
институции и
сектори во ДЗС

ДЗС

Меѓускторски
работни групи
на ДЗС

ДЗС

ДЗС

7

Сектори во ДЗС

Во текот на
годината

Директор

континуирано

Директор

континуирано

Во текот на
годината

Директор

Директор
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ДЗС

СЗР

22

Усогласување на 3-латерална
спогодба (Македонија, Србија и
Албанија) за соработка во
областа на справување со
катастрофи

ДЗС

СЗР/ОМС

23

Потпишување на билатерална
спогодба за соработка во
областа на спречување на
катастрофи
од природен и технолошки
карактер
и отстранување на нивните
последици со Руската
Федерација

ДЗС

СЗР/ОМС

24

Потпишување Меморандум за
соработка со АФАД, Република
Турција

25

Потпишување на Меморандум за
разбирање со Република Грција

ДЗС

СЗР/ОМС

8

Сектори и
независни
Одделенија во
ДЗС

Декември 2021

Влада на
РСМ/Собрани
е на РСМ

Заостаната
обврска од
2020

Сектори и
независни
Одделенија во
ДЗС

Декември 2021

Влада на
РСМ/Собрани
е на РСМ

Текстот е
усогласен и
подготвен
за потпишување

Сектори и
независни
Одделенија во
ДЗС

Прва половина
на 2021

Влада на
РСМ/Собрани
е на РСМ

МНР/ДЗС Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

Прва половина
на 2021

Влада на РСМ
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26

Билатерална средба на
Комисијата за спроведување на
задачите определени со
билатералната спогодба за
соработка во заштитата од
природни и други катастрофи
помеѓу Владата на С. Макеоднија
и Советот на министри на БиХ.

ДЗС

СЗР/ОМС

ДЗС

СЗР/ОМС

27

Воспоставување билатерална
соработка со Агенцијата за
управување со итни ситуации
при Министерството за
внатрешни работи на Република
Косово

ДЗС

СЗР/ОМС

28

Билатерална соработка со
Национална гарда САД, Чешка,
Вермонт, Германија

ДЗС - Сите
сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

МНР/ДЗС Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

МНР/ДЗС Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

9

Втора
половина на
2021

ДЗС

Во тек на 2021

ДЗС

Во тек на 2021

ДЗС
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29

30

Имплементација на проектот за
воспоставување на единствен
канал за електронска
комуникација на државни
институции со администрацијата
на ЕУ – ЦЕЦИС

Учество на годишните состаноци
на Поткомитет 3.27 - за
енергетика, транспорт, животна
средина и регионален развој и на
Поткомитет 3.30 –за надворешни
одности

31

Учество во изработката на НАТО
одбранбени капацитети – делот
за цивилна подготвеност

32

Правилник за содржината и
начинот на спроведувањето на
обучувањето за самозаштита во
образовните институции

ДЗС

ДЗС

ДЗС

СППР

СЗР/ОМС/СМ
ТО/

СЗР/ОМС/

СЗР/ОМС/

Одделение за
обукa

10

Влада на
РСМ/МИОА/
МВР/
Секретаријат за
европски
прашања/ Сите
сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

Влада на РСМ/
Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

Влада на РСМ/
Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС
Директор на
ДЗС Секторите
на ДЗС

Во тек на 2021

Влада на РСМ

2021

Влада на РСМ

2021

Влада на РСМ

Во текот на
годината

Министер за
образование
и наука

Активноста е
одложена
поради Ковид
пандемијата. Да се
продолжи со
реализација
веднаш кога
условите тоа
ќе го дозволат.

Верификациј
а
( Изготвен и
усогласен
предлог од
РГ)
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33

34

Учество во изготвување на
Предлог за измени и
дополненија на Правилникот за
организација на работа и
Правилникот засистематизација
на работните места

Учество во изработка на измени
и дополненија на законски и
подзаконски акти на
Дирекцијата од областа на
човечките ресурси

Директор

Директор

Одделение
зауправување
со човечки
ресурси

Одделение
зауправување
со човечки
ресурси

11

Организацион
и единици од
ДЗиС

Организацион
и единици од
ДЗиС

Континуирано

Континуирано

Директор на
ДЗиС

Директор на
ДЗиС

Во
зависностод
потребите на
процесот на
работа

Доколку има
согледувања
за потреби од
измени и
дополненија
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Рe.
бр.
1

РАБОТНА ЗАДАЧА
2

Носител на
задачата
3

Изработува

Соработува со

4

5

Рок за
изработка
6

Донесува
Одобрува
7

Забелешка
8

II.СТУДИСКО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

1

Спроведување активности со
Отворени податоци-Отворен
Каталог

ДЗС

Одделение за
односи со
јавност и
Одделение за
Информатичка
технологија

2

Aжурирање на Планот за
заштита и спасување од
природни непогоди и други
несреќи

ДЗС

Сите ОЕ

СОЛ и ПОЗС

СОЛ и ПОЗС

3

Изготвување на материјали и
информации од областа на
планирање, организирање и
спроведување на мобилизација
на силите за заштита и
спасување и логистичко
обезбедување на силите за
заштита и спасување

12

Одделение за
информатичк
а технологија

2021

Директор

Сектори во
ДЗС

По барање на
ракувачот на
планот

Директор

тековно

Директор

СОЛ и ПОЗС и
други органи

Наведената
активност ќе
се реализира
континуиран
о во
тековната
година
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Изработка на годишен извештај
за сработено во текот на 2020
година

ДЗС

Сите сектори

Сектори во ДЗС
и ПОЗС

Март
2021

Директор

4

ДЗС

Сите Сектори

Сектори во
ДЗС

тековно

Директор

5

Изработка на стручни мислења
по барање на органи на државна
управа

6

Извидување на вештачките езера
од земја од кои не е вршено
полнење вода и проверка на
езерата од кои се врши полнење
на вода со авионите АТ-802А Fire
Boss во РМ

7

Изработка на Годишен план за
налет на Одделението за
специјализирани услуги со
воздухоплови

СОЛ/ОСУВ

СОЛ/ОСУВ

Пилоти и
координатори
од одделението
за
специјализиран
и услуги со
воздухоплови
Раководител на
одделение за
специјализиран
и услуги со
воздухоплови и
пилоти

13

Директор
Др.сектори и
институции

Март –Мај

Директор
Др.одд.во
секторот

Декември
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8

9

Годишна анализа на работата на
одделението за специјализирани
услуги со воздухоплови

Планови за работа на
инспекторите за 2021

10

Извештај за работа на СГИ до
ВРСМ

11

Изработка на информатички
проекти за потребите на
Дирекцијата за заштита и
спасување

12

Изработка на Програма за работа
на Дирекцијата за заштита и
спасување за 2022 година

СОЛ/ОСУВ

Раководител
Пилоти,
на
воздухопловно
одделението
технички
за
персонал и авио
специјализира
диспечер
ни услуги со
администратор
воздухоплови

СГИ

СГИ

ДЗС СГИ

СГИ

Инспектори за
ЗС

Сектор за МТО
и одржување
Сектори во
ДЗС

ДЗС

ДЗС

СППР/Одделени
Сите
е за аналитика и Организациони
истражување
единици во ДЗС

14

Директор
Декември

Ј
ануари 2021

Директор

Јануари 2021

Директор

Јануари Декември
2021

директор

Декември
2021

Директор
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13

Изработка на Извештај за работа
на Дирекцијата за заштита и
спасување за 2020 година

14

Изработка на стручни анализи и
обработка на содржини од
активности во заштитата и
спасувањето со НУС

15

Изработка на стручни анализи и
обработка на содржини од
активности во заштитата и
спасувањето од пожари,
експлозии и опасни материи

СППР

СППР/Одделени
Сите
е за аналитика и Организациони
истражување единици во ДЗС

Март
2021

Директор

Одделение за
аналитика и
истражување

Организацион
и единици во
ДЗС

Април
2020

Раководител
на СППР

Организацион
и единици во
ДЗС

Ноември
2020

Раководител
на СППР

СППР

Одделение за
аналитика и
истражување

ДЗС

СППР

16

Изработка на студиско
аналитички изводи, прегледи и
други материјали за поребите на
директорот и државните органи

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

17

Учество во имплементација на
Стратешки план на ДЗС

ДЗС

Тековно

Директор

СППР

Органи на
управата
научни и
стручни
институции

Организациони Организациони
единици во ДЗС единици во ДЗС

15
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18

19

20

21

Изработка на на Програма за
институционален развој на ДЗС
согласно одобрените буџетски
средства
Изработка на програма за обука
на Заедницата на механизмот за
цивилна заштита

Изработка на на Софтвер заради
аналитичка обработка на
податоци од настанати природни
непогоди и други несреќи

Изработување на стручни и
аналитички мислења и анализи
по добиени информации и
материјали во однос на мерките
за заштита и спасување

ДЗС

ДЗС

ДЗС

СППР

Организациони
единици во ДЗС
Работна
интерсекторска
група

СППР

Организациони
Одделение за единици во ДЗС,
Органи на
аналитика и
управата
истражување
научни и
стручни
институции
Организациони
СППР/Одделени единици во ДЗС,
е за аналитика и
Органи на
истражување
управата
научни и
стручни
институции
Раководители
Министерства
и вработени по
и други
мерките за
државни
заштита и
органи и
сектори во
спасување
ДЗиС

16

тековно

Директор

Јуни

Директор

Во текот на
годината

континуирано

Директор

Директор

Доколку се
одобрат
финансиски
средства ќе се
реализира во
наведениот
период.

Доколку се
одобрат
финансиски
средства ќе се
реализира
наведената
активност
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22

23

24

Аналитички осврт на
изработените плански
документи за заштита и
спасување во ПО на ДЗиС, во
делот на мерките за заштита и
спасување
Аналитички осврт на
изработените плански
документи за заштита и
спасување во ЕЛС, во делот на
мерките за заштита и спасување

Изработување на стручни и
аналитички мислења и анализи
по добиени информации и
материјали во однос на мерките
за заштита и спасување

СППР

СППР

ПОЗС

По барање на
раководителот

Директоро

СППР

СППР

ЕЛС во РМ

По барање на
раководителот

Директор

Раководители
и вработени по
мерките за
заштита и
спасување

Министерства
и други
државни
органи и
сектори во
ДЗС

континуирано

Директор

СППР

17
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25

Кампања за превенција од НУС

26

Кампања за намалување на
заканите од пожари

27

Изработка на презентација за
заштита од природни непогоди и
други несреќи за предшколска и
школска возраст

ДЗС

ДЗС

ДЗС

СППР/ОМС

Одделение за
превенција и
планирање
при
технолошки и
комплексни
несреќи/ПОЗС
/Факултет за
Безбедност
Скопје/ЕЛС

Јануарифевруари 2021

Директор

СППР/Одделени
Сите сектори и
е за превенција
одделенија во
и планирање
ДЗС/ПОЗС/
при природни
ЕЛС
непогоди

Април/Мај
2021

Директор

ЕЛС/Црвен
крст/ТППЕ/
Биро за развој
на
образование

Низ целата
голдина

Директор

СППР/
Одделение за
обука

18

Флаерите за
кампањата се
испринтани
од страна на
проектот
ВЕКТОР

Веќе
изработени
хенгери во
вид на
прирачник
-обезбедени
води со
логото на ДЗС
По
завршување
на
пандемијата
на КОВИД 19
кога ќе
почнат
градинките и
училиштата
да работат

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

28

29

Кампања “ПРЕВЕНИРАМ„

Кампања за намалување на
ризици од поплави

ДЗС

СППР

Советници по
мерки во
СППР/
Одделение за
односи со
јавност
/Кабинет на
директорот

ДЗС

СППР/
одделенија за
превенција и
планирање при
природни
непогоди

Советници по
мерки во
СППР/
Одделение за
односи со
јавност
/Кабинет на
директот

19

Низ целата
година

Директор

Низ целата
година

Директор

Во зависност
од годишното
време и
ризикот за
природни
непогоди да
се водат
кампањи на
социјални
медиуми под
хаштаг
“ПРЕВЕНИРА
М„
Во зависност
од
финансиите
да се
испечатат
прирачници
(со нов
графички
дизајн) за
намалување
на ризици од
поплави чија
што
содржина е
веќе
подготвена од
страна на
СППР
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30

Следење на законски прописи и
други општи акти од областа на
градежното земјиште,
комуналните дејности, градбата,
просторното и урбанистичко
планирање

31

Ажурирање на Планот за
заштита и спасување од
природни непогоди и други
несреќи во делот од мерките за
заштита и спасување

32

Изработка на студиско
аналитички изводи, прегледи и
други материјали за потребите на
директорот и државните органи

33

Учество во планирање на
просторот за потребите на
заштитата и спасувањето

СППР

СППР

ДЗС

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

Сектори во
ДЗиС, Мин. за
транспорт и
врски и др.

постојано

СППР

Орг. на управата, научни и
стручни
институции,
Сектори во
ДЗиС

постојано

Директор

Во текот на
годината

Директор

контунирано

Директор

Органи на
управата
научни и
стручни
институции

СППР

Сектори во
ДЗиС, Мин. за
транспорт и
врски и др.

СППР

20

Директор
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34

35

36

37

Изработка на повеќегодишен
план за обуки и вежби на
Дирекцијата за заштита и
спасување

СППР

Анализа на спроведените обуки
во рамките на Центарот за обука

СППР

Анализа и редефинирање на
Наставните планови и програми
за обука на силите за заштита и
спасување

СППР

Соработка со сите надлежни
институции со цел по ефикасно
имплементирање на
превентивните мерки за заштита
и спасување

СППР

Одделение за
обука

Секторите на
ДЗС

Одделение за
обука

Секторите на
ДЗС

Одделение за
обука

Секторите на
ДЗС

Одделение
За ППТКН

Сектоери ДЗС

21

Директор
Месец
Декември

Месец
Декември

Директор

Директор
Месец
Декември

Континуирано
2021

Директор
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38

Измени, дополнувања и
ажурирање на план за заштита и
спасување, за мерките
евакуација, згрижување на
настраданото згрозеното
население и мерката
засолнување

39

Учество во активности за
имплементација на Конвенцијата
за прекугранични последици од
индустриски несреќи

40

Учество во Група за проценка и
утврдување на висината на штета
од елементарни непогоди на
како претставник на ДЗС

41

Изработка на годишна анализа за
реализација на буџетот во 2020
година на Дирекцијата за
заштита и спасување

СППР

Одделение
За ППТКН

ДЗС

СФП

СППР

СППР и ПО за
ЗС

Прва
половина на
2021

Директор

Советник во
одде. за
превенција и
планирање при
технолошки и
комплексни
несреќи

Министерство
за животна
средина и
просторно
планирање

континуирано

Директор

Одделение
За ППТКН

Одделение за
буџетска
координација

22

По потреба

Сектор за
финасиски
прашања

Директор

Директор
I-квартал
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Рe
.
бр
.
1

РАБОТНА ЗАДАЧА

Носител на
задачата

Изработува

Соработува со

Рок за
изработка

Донесува
Одобрува

Забелешка

2

3

4

5

6

7

8

III.ОПЕРАТИВНО-ПЛАНСКИ РАБОТИ

1

Следење на законската
регулатива одобласта на
јавните набавки; Помош во
правење на анализи за
потребите од потрошни
материјали и опрема за
наредната година

ДЗС/СЗР

Останати
сектори и
одделенија

Останати
сектори и
одделенија

2021

Раководител
от

2

Помош во контрола на налозите
за порачки до соодветните
добавувачи согласно со
склучените договори за набавки
и следење на реализацијата на
порачките

ДЗС/СЗР

Останати
сектори и
одделенија

Останати
сектори и
одделенија

2021

Раководител
от

23
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3

Соработка и координација со
Државното Правобранителство
на РМ во врска со
застапувањето на Дирекцијата
пред судските органи.

ДЗС

СЗР/Правно
одделение

Државно
правобранител
ство

2021

Директор

4

Изготвување на одговори по
жалби и тужби во врска со
застапувањето на интересите на
Дирекцијата за заштита и
спасување пред судските
органи.

ДЗС

СЗР/Правно
одделение

Државно
правобранител
ство

2021

Директор

5

Застапување на интересите на
Дирекцијата пред судските
органи

ДЗС

СЗР/Правно
одделение

Државно
правобранител
ство

2021

Директор

6

Изработка на договори кои ги
склучува ДЗС за јавни набавки

ДЗС

СЗР/Правно
одделение

Други субјекти

2021

Директор

7

Одговори по претставки и
прелози од надворешни лица

ДЗС

Комисија на
директорот

Сектори во
ДЗиС

Во текот на цела
година

Директор

24
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8

Резлизација на јавните набавки
согласно Планот за јавни
набавки за 2021 година

9

Работење на Прекршочната
комисја на Дирекцијата за
заштита и спасување

10

Реализација на активности од
работни групи

11

Оценување на државните
службеници за 2021 година во
Дирекцијата за заштита и
спасување

12

Изработка на Планот на
архивските знаци и Листите на
категории за чување на
архвиската граѓа за 2021 година

Јавни набавкикомисии за
јавни набавки

Сектори во ДЗС

Во текот на цела
година

ДЗС

Прекршочна
комисија и
одделение за
генерален
инспектор

Сектори во
ДЗиС,
остантите
државни
органи

Во текот на цела
година

Директор

ДЗС

СЗР-правно одд

Надлежни
сектори
и институции

Тековно

Директор

ДЗС

Сите сектори

ОУЧР

По правилник

Директор

Декември 2021

Директор

СЗР-комисија

Сектори
во ДЗС

ДЗС

ДЗС

ДЗС

25
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13

Соработка со здруженија на
граѓани и НВО

14

Сублимирање, проценување и
проучување на оперативни
информации, документи и
материјали добиени од ПОЗС на
Дирекцијата

15

Изработка на извештаи за
оперативните активности во
текот на годината

16

Следење на состојбата со сите
видови опасности и
загрозувања на територијата на
РСМ

17

Прибирање на месечни
планирани и извршени работи
од ПОЗС

СОЛ и ПОЗС

СОЛ и ПОЗС

НВО и
здруженија

СОЛ и ПОЗС

СОЛ и ПОЗС

Сектори во ДЗС

СОЛ и ПОЗС

СОЛ и ПОЗС

Сектори во ДЗС

СППР, СОЛ и
ПОЗС

СОЛи ПОЗС

СОЛ

ПОЗС

26

во текот на
годината

во текот на
годината

Директор

Директор

во текот на
годината

Директор

Сектори во ДЗС
ПОЗС, ЕЛС,
ТППЕ

во текот на
целата година

Директор

ПОЗС

месечно

Директор
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18

19

20

21

Ажурирање на податоците за
пополна на подрачните
штабови за заштита и
спасување
- ажурирање на податоците за
пополната на републичките
единици за заштита и
спасување
Стручна помош на ЕЛС за:
- формирање на просторни сили
за ЗС:
- формирање на штабови за
ЗС
Насоки и стручна помош на ТД,
ЈП, установи и служби за:
формирање на штабови за ЗС
формирање на универзални и
специјализирани единици за ЗС
Одржување на работни
состаноци во ПОЗС со учество
на одговорни лица од ЕЛС

СОЛ
ПОЗС

ПОЗС
СОЛ

ПОЗС
СОЛ

ПОЗС
СОЛ

Одделение за
организациско
мобилизациски
работи

Одделение за
организациско
мобилизациски
работи
Одделение за
организациско
мобилизациски
работи

Одделение за
организациско
мобилизациски
работи

27

СОЛ

Тековно

Директор

ПОЗС и ЕЛС

Тековно

Директор

ПОЗС и ЕЛС

Тековно

Директор

ПОЗС и ЕЛС

квартално
Директор
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22

Следење на состојбата на
пополнетост и обученост на
републичките сили за заштита
и спасување

23

Учество во оперативно-стручни
работи за потребите на ПОЗС

24

Следење на состојбата со МТС и
опрема на ТБО и РС за ЗиС.

25

Посета на ПО за З и С и
практична проверка на
системот за мобилизација –
активирање

26

Ажурирање на документи од
планот за мобилизација на
силите за заштита и спасување

27

Логистичко обезбедување на
републичките сили при
извршување на операции

ПОЗС
СОЛ

Одделение за
организациско
мобилизациски
работи

СОЛ

постојано
Директор

одделение за
орг.моб.работи

СОЛ

континуирано

ПОЗС
СОЛ

ПОЗС

СОЛ

тековно

СОЛ

СОЛ

ПО ЗС

по потреба

ПОЗС
СОЛ

Директор

Директор

Директор

ПОЗС
СОЛ

СОЛ

СОЛ

СОЛ

Сектори во ДЗС

тековно
Директор

28

Сектори во ДЗС

по потреба

Директор
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28

Иницирање на постапка и
изготвување предлог за
опремување на тимовите за брз
одговор со МТС и опрема и
прераспределба на истата

29

Следење на склучените
договори со ТД, ЈП, Установи за
извршување на услуги
(механизација, исхрана и
превоз), со кои ДЗС има
склучено, треба да склучи или
да го обнови истиот

СОЛ

Одделение во
СОЛ

Сектори во ДЗС

тековно

Директор

30

Логистичко обезбедување на
ТБО при извршување на
операции

СОЛ

Одделение во
СОЛ

Сектори во ДЗС

тековно

Директор

Сектори во ДЗС

По барање на
СФП

Директор

31

Учество во планирање и
распределба на буџетот на ДЗС
во делот на СОЛ и планирање на
јавни набавки

ПОЗС
СОЛ

СОЛ

Сектори во ДЗС

Сектори во ДЗС

постојано
Директор

Соработува со
СФП

29
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32

33

34

35

36

Учество во постапки за
дисциплинска и материјална
одговорност на вработенте
Планира, организира и
учествува во оперативни
активности во
давање и примање на
меѓународна помош
Планира, организира и
учествува на вежбовни
активности во
републиката и странство
Обезбедува логистичка
подршка на републичките сили
за ЗиС при извршување на
операции на терен со МТС и
опрема, транспорт, гориво,
исхрана и хигиенски материјал
Планира, организира и
спроведува комуникациски
врски со републички сили за
заштита и спасување при
извршување на
Операции

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

СОЛ и ПОЗС

По потреба

Директор

ДЗС

СОЛ

СОЛ и ПОЗС

По потреба

Директор

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Други сектори

По потреба

Директор

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Други сектори

По потреба

Директор

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Други сектори

По потреба

Директор

30

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

37

38

39

40

Планира, организира,
спроведува и учествува во
мобилизација на Главниот
Штаб, 35 (триесет и пет)
Подрачни штабови, републички
сили за заштита и спасување и
тимови за брз одговор
Учествува во советодавна и
техничка подршка на Главниот
Штаб
Ги подготвува силите за
заштита и спасување и
обезбедува логистичка
поддршка за учество во
извршување на операции за
заштита и спасување;
Дава стручна помош и насоки за
формирање и организирање на
просторните сили за заштита и
спасување;

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Други сектори

По потреба

Директор

ДЗС

СОЛ

Други сектори

По потреба

Директор

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Други сектори

континуирано

Директор

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

ЕЛС

континуирано

Директор

31
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41

42

43

44

45

Архивирање на сите предмети
според планот на архивските
знаци илистите на категории за
чување на архивската граѓа и на
регистратурскиот
материјал;

Ангажирање во операции за
гасење на пожари со авиони

Тековно ги одржува и сервисира
воздухопловите на Дирекцијата

Планирање на г одишен преглед
на авионот Z3-BGT, Z3-BGU,
Z3-BGV
Води евиденција за користење
на воздухоплови

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

СЗР и др.
сектори

Јануари-март
2021

Директор

СОЛ

Раководител на
одделението за
специјализиран
и услуги со
воздухоплови

Подрачни
единици

Мај-Октомври и
по потреба

Директор

СОЛ/ОСУВ

Воздухопловно
технички
персонал

континуирано

Директор

ДЗС/СОЛ/
ОСУВ

СОЛ/ОСУВ

Воздухопловно
технички
персонал

ВТех. персонал

Раководител на
одделението за
специјализиран
и услуги со
воздухопловии
Раководител на
одделението за
специјализиран
и услуги со
воздухоплови
ОСУВ

Октомври/ное
мври
Директор

континуирано

32

Директор
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46

47

48

49

50

Ажурирање и ревизија на
Оперативен прирачник
(Operations Manual) на
Дирекцијата
Ажурирање и ревизија на
програма за одржување и
сервисирање на воздухоплови
Учествува во подготовките,
организирањето и
спроведувањето на
тендерите за потребите на
ОСУВ
Се грижи за техничката
исправност на воздухопловите
и ги спроведува редовните и
вонредните технички и
сервисни прегледи

Изготвува предлог информации
и извештаи за состојбата на
воздухопловите и опремата со
која располага

ДЗС/СОЛ/
ОСУВ

ОСУВ

ДЗС/СОЛ/
ОСУВ

ВТех. персонал

АЦВ/ОСУВ

ДЗС

СОЛ/ОСУВ

Економски
оператори

АЦВ/ОСУВ

ВТех. персонал

континуирано

Директор

континуирано

Директор

По план за ЈН

Директор

континуирано

Директор

континуирано

Директор

ОСУВ

СОЛ/ОСУВ

СОЛ/ОСУВ

ВТех. персонал

33

ОСУВ
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51

52

53

54

55

Врши гасење на шумски
пожари, гасење на пожари во
населени места со хемиски
средства и вода од воздухоплов;
Се грижи за несметано
одвивање на активностите во
однос на обуката,
тренинзите и вежбите;
Изготвување на информации и
анализи за спроведување на
мерки за ЗИС по извршен
инспекциски надзор
Учество во работата на тела
формирани од страна на
Владата, Дирекцијата и
останати институции
Одржување на
инфраструктурата за мрежно
поврзување на Дирекцијата
(Интернет и фиксна телефонија)

ДЗС/СОЛ

ДЗС/СОЛ

СОЛ/ЕЛС/ПОЗ
С

ОСУВ

ОСУВ

По потреба

Директор

По потреба

Директор

Тековно
2021

ДЗС

Други
инспекциски
служби и
институции

Тековно
2021

Директор

Економски
операторидавател на
услуга и
Сектори во ДЗС

Јануари Декември 2021

Раководител
на
одделение

СОЛ/ЕЛС/ПОЗ
С

ДЗС

Други Сектори
и СГИ, ЕЛС,
ТППЕ

СГИ

ДЗС

Сите Сектори

ДЗС

Сектор за МТО и
одржување:
-ОИТ

34
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56

57

58

59

60

Изработка на План за јавни
набавки за 2022 година за
Дирекцијата за заштита и
спасување
Изработка на Предлог буџет за
2022 година
Следење, проучување,
обработување, евидентирање и
чување на информативнодокументарни материјали во
врска со заштитата и
спасувањето

Сублимирање, проценување и
проучување на оперативни
информации, документи и
материјали добиени од другите
организациони единици на
дирекцијата
Учерство во предлог – проекти
и планови за заштита и
спасување на краткорочен,
среднорочен и долгорочен
период

ДЗС

ДЗС
СППР

СППР

СППР

Сектор за
заеднички
работи и за
финансиски
работи

Декември

Директор

Сектори во ДЗС

III-кварт.

Директор

Одделение за
аналитика и
истражување

Организациони
единици во ДЗС

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Одделение за
аналитика и
истражување

Организациони
единици во ДЗС

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Одделение за
аналитика и
истражување

Организациони
единици во ДЗС

Во текот на
годината

Раководител
стручен кадар
на сектор
за реализација

Сите сектори

Сите Сектори

35

Потребен е

на активноста.
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61

62

63

64

Собира, обработува и
систематизира ставови на
официјални државни
претставници во однос на
заштитата и спасувањето
Организира и спроведува
научно -истражувачка работа во
однос на системот за заштита и
спасување
Изработка на стручни анализи
од оперативните активности во
заштитата и спасувањето

Учество на стручни средби со
Унијата на Механизам за
Цивилна заштита на ЕУ

ДЗС

Сите ОЕ

СППР

Одделение за
аналитика и
истражување

СППР

Одделение за
аналитика и
истражување

ДЗС

тренинг
координатор и
национален
коресподент/
претставник во
Комитетот за
ЦЗ на ЕК

36

Органи на
управата
научни и
стручни
институции
Органи на
управата
научни и
стручни
институции
Организациони
единици во ДЗС

ОЕ во ДЗС

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Во текот на
годината

Директор
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65

66

67

Идентификување на експерти
од земјата кои ќе учествуваат во
програмата за обука во
согласност со минимални
критериуми за експерти и
квалификувани целни групи за
различни курсеви.

Tренинг
координатор

тренинг
координатор

Исполнување на рокови за
номинирање на учесниците на
соодветни курсеви

Tренинг
координатор

тренинг
координатор

Подготвува листа на експерти
(база на податоци)

Tренинг
координатор

тренинг
координатор

Tренинг
координатор

Tренинг
координатор

Воспоставување и одржување
на листа / база на податоци на
обучени експерти кои се
68

подготвени да учествуваат во
експертските мисии на ЕУ цивилна заштита.

37

Организациони
единици во ДЗС,
Органи на
управата научни
и стручни
институции

Организациони
единици во ДЗС,
Органи на
управата научни
и стручни
институции
Организациони
единици во ДЗС,
Органи на
управата научни
и стручни
институции
Организациони
единици во ДЗС,
Органи на
управата научни
и стручни
институции

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Директор

Директор

Директор

Директор
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69

Следење на состојбата со
шумските пожари и пожари на
отворен простор

70

Соработка со надлежни
институции со цел ефикасно
имплементирање на
превентивни мерки за заштита
и спасување

70

Изработка на документи за
ставање во функција на
електронски потпис за работа
со урбанистичко -техничка
документација пристигната по
електронски пат

71

Соработка со институции околу
превземањето на превентивни
мерки за заштита од пожари
при изработка на
урбанистичко-техничка и
проектна документација за
изградба на објекти

ДЗС

СППР

СППР

ОЕ при СППР

Сектори во ДЗС
ПОЗС, ЕЛС,
ТППЕ

во текот на
целата година

Директор

Органи на
државна
управа,
локална
самоуправа,
Сектори во ДЗС

континуирано

Директор

во текот на
годината

Директор

во текот на
годината

Директор

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

ПОЗС, СЗР, ЕЛС,
АДКибс

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

ЕЛС,МТВ, ЈП

38
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72

Воспоставување на база на
податоци за разгледана и
одобрена урбанистичкотехничка документација
пристигната по електронски
пат

73

Воспоставување на база на
податоци за електронски
потпис

74

Плански подготовки за
изградба на Центар за обука, со
поддршка на САД, а во рамките
на Humanitarian Mine Action
Program на Европската
Команда на Армијата на САД

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

ЕЛС и Сектори
во ДЗС

во текот на
годината

Директор

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

ЕЛС и Сектори
во ДЗС

во текот на
годината

Директор

ДЗС

СЗР/ОМС/
СППР/ОО

39

Амбасада на
САД/Влада на
РСМ/ Сите
сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

2023

Влада на
РСМ

ДЗС
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75

76

Програми, планови и
активности за обука на :
-Сили за заштита и спасување
(постојан и резервен состав)
-Сили за заштита и спасување
(републички и просторни)
- Штабовите за заштита
(штабска работа)
-Сили за заштита и спасување
во единиците на локалната
самоуправа ,трговските друшва,
јавни претпријатија и служби
-граѓаните во Република
Северна Македонија(население)
Давање стручна помош во
изработката на Внатрешни и
Надворешни планови за
вонредни состојби на правни
лица кои работат со опасни
материи и давање мислење по
истите

СППР

СППР

Одделение за
обука

Раководител и
советник во
одде. за
превенција и
планирање при
техно-лошки и
комплексни
несреќи

40

Секторите на
ДЗС и
надворешните
субјекти

МЖСПП
Задолжени
субјекти

Во текот на
годината

Директор

континуирано

Директор

По барања
доставени
до СППР, од
СОЛ,
другите
сектори,
и правните
субјекти во
Републикат
а
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77

Учество во изработка на
национален регистар на правни
лица кои управуваат со ХБРН
матерјали

78

Учество во изработка на
национален регистар на
хемикалии кои се користат,
складираат, манипулираат и
транспортираат во индустриски
капацитети

79

Изработка на план за
пребарување на терен за
заштита од НУС во просторот на
јужната граница (Битола,
Гевгелија, Охридско Ез. Дојран)
и други подрачја во РМ,
согласно изработени проекти

ДЗС
СППР

ДЗС
СППР

СППР

Раководител и
советник во
одде. за
превенција и
планирање при
техно-лошки и
комплексни
несреќи
Раководител и
советник во
одде. за
превенција и
планирање при
техно-лошки и
комплексни
несреќи
Раководител и
вработени
пиротехничари

41

Задолжени
субјекти

По решение на
директорот или
Одлука на
Влада
Согласно
национален
акциски план за
2021 година

Директор

2021

Задолжени
субјекти

По решение на
директорот или
Одлука на
Влада
Согласно
национален
акциски план за
2021 година

Директор

2021

Сектори во ДЗС
ПОЗС

Ако има
проектно
решение

Директор

Ако се
обезбедат
финансии
средства

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

80

81

82

83

84

Учество во утврдување на
критична инфраструктура

Изработка на плати,
доставување на платни
списоци, работни листи,
ливчиња за плата

Ликвидирање на финансиски
документи и нивна реализација
Книжење на финансиски
документи, сравнување на
финансиските документи
Изработка на завршна
пресметка и нејзино
доставување до надлежните
институции

ДЗС

СФП

СФП

СФП

СФП

Сектор за
превенција,
планирање и
развој и

Органи на
државна
управа,
локална
самоуправа,
Сектори во ДЗС

Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
буџетска
контрола

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања
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По решение на
директорот или
Одлука на
Влада

Директор

Месечно

Директор

Месечно

Директор

Месечно

Директор

I-квартал

Директор

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

85

Водење на материјална
евиденција, сравнување со
ракувачите на материјалнотехничките средства.

86

Изработка на преглед на
состојба и пописни листи

СФП

87

Изработка на квартални
извештаи и доставување до МФ

СФП

88

Изработка на прегледи на не
намирени обврски

СФП

89

Барање за нови вработувања и
унапредубвања

СФП

90

Изработка на План за јавни
набавки за 2021 година

СФП

91

Изработка на Предлог буџет на
Дирекцијата за заштита и
спасување за 2022 година

СФП

СФП

Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање
Одделение за
буџетска
координација
Одделение за
буџетска
координација
Одделение за
буџетска
координација
Одделение за
буџетска
координација
Одделение за
буџетска
координација

Сектор за
финасиски
прашања
Сектор за
финасиски
прашања
Сектор за
финасиски
прашања
Сектор за
финасиски
прашања
Сектор за
финасиски
прашања
Сектор за
финасиски
прашања
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IV-квартл

Директор

IV-кварт

Директор

I;II;III;IV
квартал

Директор

Месечно

Директор н

По потреба

Директор

Јануари

Директор

III-кварт.

Директор

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

92

93

94

95

Изработка на Предлог за измени
на буџетото на Дирекцијата за
заштита и спасување за 2021
година

Контрола на благајна
Контрола на ракувачите на
материјално техничките
средства
Вршење на годишен попис на
материјалните средства за 2020
година

96

Сравнување на ракувачи со
сметковдствената евиденција

97

Пресметување на годишна
оцена за административни
службеници

СФП

СФП

СФП

СФП

СФП

Директор

Одделение за
буџетска
координација

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање
Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања
Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање
ОУЧР
непосредно
претпоставени
административни
службеници,
директор
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III-кварт.

Директор

По потреба

Директор

По потреба

Директор

IV-кварт

Директор

Сектор за
финасиски
прашања

I;II;III;IV
квартал

Директор

Организациони
единици во
ДЗиС

Декември 2021
година

Директор

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

98

99

Изработка на извештаи со ранглиста на годишни оцени за сите
оценетиадминистративни
службеници за тековната
година и доставување до
Министерство за
информатичко општество и
администрација
Координира постапки за
генерички обуки согласно
Годишната програма за
генерички обуки на МИОА

100

Утврдување на потреби за
специјализирани обуки на
вработените и следење на
нивната реализација

101

Спроведување на постапки за
селекција и избор на кадри

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС

Јануари 2021
година

Директор

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор н

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

45

Во
зависност
од
финансиски
те
можности
на
Дирекцијата

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

102

Спроведување на постапки за
заснивање и престанок на
работен однос

103

Изработка на акти кои се
однесуваат на вработувањето и
движење во државната служба

104

Изработка на акти за права од
работен однос на вработените

105

Организирање на постапки за
дисциплинска и материјална
одговорност на вработенте

106

Соработка со комисиите за
дисциплинска и материјална
одговорност на
административните
службеници и други вработени
во насока на давање на стручни
услуги и напатствија

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси
Одделение за
управување со
човечки
ресурси
Одделение за
управување со
човечки
ресурси
Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

46

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

107

Водење на постапки околу
упатување на приговори од
работен однос на вработените
до надлежните второстепени
органи

108

Изработка на Годишен план за
обуки за 2021година

Директор

109

Изработка на извештаи за
реализација на Годишниот план
за обуки

Директор

110

Изработка на Годишен план за
вработување за 2021 година

111

Изработка на извештаи за
реализација на Годишниот план
за вработување

Директор

Директор

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси
Одделение за
управување со
човечки
ресурси
Одделение за
управување со
човечки
ресурси
Одделение за
управување со
човечки
ресурси
Одделение за
управување со
човечки
ресурси

47

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Организациони
единици во
ДЗиСи МИОА

Декември 2021
година

Директор н

Организациони
единици во
ДЗиС

Јануари и јули

Директор

Организациони
единици во
Јуни 2021 година
ДЗиС и МИОА

Директор

Организациони
единици во
ДЗиС

Директор

Јануари и јули

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

112

Активно учество во
националната мрежа на
организациони облици на
човечки ресурси во државната
служба

113

Континуирано ажурирање на
персоналната евиденција и
документација и изготвување
на анализи и информации за
структурата на вработените по
различни основи

114

115

Изработка на акти за
евиденција на
административните
службеници и достава на
пријави и одјави за настанати
промени во регистарот на
административни службеници

Организирање активности
околу користење на годишните
одмори на вработените за
2021година

ОУЧР

ОУЧР

ОУЧР

ОУЧР

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Министерство
за
информатичко
општество и
администрациј
а

Континуирано

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС

Континуирано

Директор

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС

Мај и јуни 2021
година

Директор
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

Рe.
бр.
1

РАБОТНА ЗАДАЧА
2

Носител на
задачата
3

Рок за
изработка
6

Донесува
Одобрува
7

Сектори во ДЗС

Во текот на
целата
година

Директор

Професионални
агенции

Во текот на
целата
година

Директор

Сите сектори

Во текот на
целата 2021
година

Директор

Изработува

Соработува со

4

5

Забелешка
8

IV.ОБУКА

1

Учество на работилници и обуки
од областа на нормативата,
проучување и единствена
примена на законите и
подзаконските акти во врскасо
заштитата и спасувањето

ДЗС

Сите сектори

2

Обуки во врска со работата на
одделението за Односи со јавност

СЗР

Одд. за
Односи со
јавност

3

Обука за комуникации со
медиуми

СЗР

Одд. за
Односи со
јавност

49

Обуките ќе се
спроведуваат
во текот на
целата 2021
година
Обуките ќе се
спроведуваат
во текот на
целата 2021
година

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој
Раководител
на одделенеие
за
специјализира
ни услуги со
воздухоплови
Раководител
на одделенеие
за
специјализира
ни услуги со
воздухоплови
Раководител
на одделенеие
за
специјализира
ни услуги со
воздухоплови

4

Редовна Летачка обука

СОЛ/ОСУВ

5

Обука на 4 нови пилоти во
Шпанија за стекнување на
овластување за управување со
воздухоплов Ер Трактор АТ802А

ДЗС/СОЛ/
ОСУВ

6

Спроведување на трета фаза од
обука на нови пилоти
(самостојми летови) во Скопје и
Охрид

ДЗС/СОЛ/
ОСУВ

Обука на инспекторите за
заштита и спасување согласно
ЗИН

Министрств о
за правда и
ДЗС

СГИ

Обучување за странски јазици

ДЗС

Сите Сектори

7

8
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ДЗС

ДЗС

ДЗС

Јануари-Мај
ОктомвриДекември

Јануари-Мај

Јануари-Мај

Директор

Директор

Директор

Државен
управен
инспекторат

Тековно
2021

Директор

Други служби
во ДЗС

Тековно
2021

Директор

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

9

10

11

12

Учество на вежбовни и други
активности, според одобрени
планови и програми
Учество на работилници и обуки
од областа на нормативата,
проучување и единствена
примена на законите и
подзаконските акти во врска со
заштитата и спасувањето

Учество на семинари и обуки од
областа на информатиката и
комуникациите и давање насоки и
пружање стручна помош на
подрачните одделенија за заштита
и спасување
Изработка на анализа, процена и
евалуација за обука од областа на
меѓународната, регионалната и
билатералната соработка

Сите Сектори
Сектори во ДЗС

По програма

Директор
Влада РМ

Сектори во ДЗС

Во текот на
целата
година

Директор

СМТО

Сектори во ДЗС

Јануари Декември
2021

Директор

Одделение за
аналитика и
истражување

Органи на
управата
научни и
стручни
институции

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

ДЗС

ДЗС

ДЗС

СППР

Сите Сектори
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Сектор за превенција, планирање и развој

13

Изработка на процена за
потребите за обука на силите за
заштита и спасување

14

Изработка на истражување за
потребите за обука на другите
учесници во системот за заштита
и спасување

15

Изработка на процена за
потребите за обука на тимовите
за брза интервенција

16

Спроведување прва психолошка
помош односно за одржување на
емоционалното и менталното
здравје на силите за заштита и
спасување

17

Изработка на процена за
потребите за обука на
вработените во дирекцијата

СППР

Одделение за
аналитика и
истражување

СППР

Одделение за
аналитика и
истражување

ДЗС

ДЗС

СОЛ

Сектори во ДЗС

Органи на
управата
научни и
стручни
институции
СОЛ

СППР

СППР

ДЗС
СППР

52

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Раководител
на сектор

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Комора на
психолози, СЗО,
Црвен крст

работна група

Директор

Вработените во
дирекцијата

Во текот на
годината

Директор

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

18

19

20

21

22

Редовна посета на обуки на сите
вработени врзани за работните
позиции , како и обуки врзани за
надлежноста на Дирекцијата за
заштита и спасување
Присуство на меѓународни и
домашни курсеви,
семинари,вежби, работилници,
обуки ДППИ, ЦМЕП и АТФ, Унија
на Механизам за цивилна
заштита
Дополнителна обука на
нововработените во ДЗС

Развивање годишни планови за
обуки и други активности со
меѓународните партнери и
организации
Учество во програмите за обука
на Европскиот Механизам за
цивилна заштита и НАТО

ДЗС

ДЗС

ДЗС

ДЗС

ДЗС

ДЗС

Сите
институции

Во тек на
година

Директор

Сектори во
ДЗС

Надлежни
институции од
РСМ и Странски
институции и
организации

2021

Директор

СППР

Одделение за
обука

Низ целата
година

Директор

2021

Влада на РМ

2021

ДЗС/
Европска
Комисија

СЗР/ОМС

СЗР/ОМС
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МНР/ДЗС - Сите
сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС
ДЗС/ други
институции

Во согласност
со
пандемијата
на КОВИД 19
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Сектор за превенција, планирање и развој

23

Учество на обуки во рамките на
Годишната тренинг програма на
Иницијативата на ДППИ ЈИЕ

24

Учество на конференции,
директорски состаноци, работни
групи и сл., организирани во
рамките на Европскиот
Механизам за цивилна заштита

25

26

Штабови за заштита и спасување
што ги формира Републиката

Главен Штаб за заштита и
спасување

ДЗС

СЗР/ОМС

ДЗС

СЗР/ОМС

СППР

Одделение за
обука

Одделение за
обука

СППР

54

ДЗС - Сите
сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС и други
институции,
зависно од
типот на обука
ДЗС - Сите
сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС и други
институции,
зависно од
типот на обука

2021

ДЗС/ДППИ
ЈИЕ

2021

ДЗС/
Европска
Комисија

Сектори во
Дирекцијата
Министерства
по ресор

Во текот на
годината

Директор

По барање

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

Еден (1)

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

Подрачни штабови за заштита и
спасување

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

27

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

28

Обука на помошниците на
началникот по мерки

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

29

30

31

Командири на републички
единици по специјалности

Цели состави на единици по
специјалности

Тимови за брз одговор

55

35

По барање
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Сектор за превенција, планирање и развој

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

34

Тимови за прва медицинска
помош

СППР

Одделение за
обука

Сектор за
оператива
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

35

Останати тимови по
специјалности

СППР

Одделение за
обука

Локална
самоуправа
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

СППР

Одделение за
обука

Локална
самоуправа
- ПОЗС

Во текот на
годината

Директор

По барање

Тимови за брз одговор за ППЗ
32

33

Тимови за заштита и спасување
од поплави

36

Општински штабови за заштита
и спасување

37

Командири на просторни
единици од локалната
самоуправа

56
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Сектор за превенција, планирање и развој

38

Сили на Армијата на РМ,
Единици

29

Обука за стручно оспособување
за пожарникари.

40

Обука на вработени од
Одделението за штабска работа и
превземање улоги, согласно
пропишани постапки, во настани
предизвикани од прирордни
непогоди и други несреќи

41

Учество во обука на вработените
за стекнување на стручни знаења
за работа со персонален
компјутер ( word, excel, power
point и интернет, ГИС),

СППР

СППР

ДЗС
Одд.за обука

ДЗС

Одделение за
обука

Одделение за
обука

Министерствоз
а одбрана и ГШ
на АРМ
ТППЕ,трговскит
е друштва, јавни
установи и
служби, и
граѓаните

Во текот на
годината

Директор

По барање

Во текот на
годината

Директор

По барање

Одд.за обука

Сектори и
одделенија во
ДЗС

континуирано

Директор

Одд. за
човечки
ресурси

Сектори
во ДЗС

континуирано

Директор

57
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Сектор за превенција, планирање и развој

42

Обука на вработени во
одделението по доставени
барања од други институции
заради стручно усовршување

43

Семинари по финансиско и
планско работење

44

Обука за буџетирање и
финансиско сметководство

45

Обуки за Јавна внатрешна
финансиска контрола

46

Учество во реализација на
генеричките обуки на државните
службеници и нивно следење

Сектор за
превенција,
планирање и
развој

задолжени
субјекти

По доставена
покана

Директор

СФП

Одделение за
сметководств
о и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања

I;II;III;IV
квартал

Директор

СФП

Одделение за
буџетска
координација

Сектор за
финасиски
прашања

I;II;III;IV
квартал

Директор

СФП

Одделение за
буџетска
контрола

Сектор за
финансиски
прашања

I;II;III;IV
квартал

Директор

ОУЧР

Одделение за
управување со
човечки
ресурси

Организациони
единици во
ДЗиС и МИОА

континуирано

Директор

ДЗС

58
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Сектор за превенција, планирање и развој

Рe.
бр.
1

РАБОТНА ЗАДАЧА
2

Носител на
задачата
3

Изработува

Соработува со

4

5

Рок за
изработка
6

Донесува
Одобрува
7

Забелешка
8

V.ВЕЖБОВНИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ

1

Учество на сите планирани
вежбовни активности со цел
медиумско покривање

2

Секојдневно објавување настани
кои ги органзиира и спроведува
Дирекцијата за заштита и
спасување

3

Учество во проекти кој се
наменети за зајакнување и
усогласување на СОП според
Механизмот за Цивилна Заштита
на Европската и НАТО

ДЗС

СЗР/Одделение
за односи со
јавност

Сите сектори

2021

Директор

ДЗС

СЗР/Одделение
за односи со
јавност

Сите сектори

2021

Директор

ДЗС /СОЛ/
ПОЗС

Сите сектори
и ПОЗС
Државни
органи, ЈП, ТД и
други

По
Мегународна
програма

Директор

ДЗС

59

Активностит
е ќе се
спроведуваат
во текот на
цела 2021
година
Активностит
е ќе се
спроведуваат
во текот на
цела 2021
година
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Сектор за превенција, планирање и развој

4

5

6

7

Учеството на вежбовни и други
активности кои ќе бидат според
програмата на Дирекцијата за
заштита и спасување

Извежбување на слетување и
црпење на вода од вештачките
езера

Учество на курсеви, семинари,
советувања

Изработка на евалуација и
анализа за вежбовни и други
активности од областа на
меѓународен, регионален и
билатерален карактер

ДЗС

Сите Сектори

СОЛ/ОСУВ

Раководител на
одд. за
специјализиран
и услуги со
воздухоплови

ДЗС

Сите Сектори

Одделение за
аналитика и
истражување
СППР

60

Сектори во ДЗС

ДЗС

Со други
Сектори и
организацион
и единици на
ДЗС
Задолжените
субјекти

По програма

Директор
Влада РМ

Кога
временските
услови ќе
дозволуваат во
текот на 2020
година
Тековно
2021

Директор

Во текот на
годината

Раководител
на сектор

Директор
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Сектор за превенција, планирање и развој

8

9

10

11

12

Изработка на процена за
потребите за вежбовни и други
активности на силите за заштита
и спасување и тимовите за брза
интервенција
Изработка на истражување за
потребите за вежбовни и други
активности на другите учесници
во системот за заштита и
спасување
Изработка на процена за
потребите за вежбовни и други
активности на вработените во
дирекцијата
Учество во проекти кој се
наменети за зајакнување и
усогласување на СОП според
Механизмот за Цивилна Заштита
на ЕУ и НАТО
Учество на меѓународни вежби
Организирани од ЕУ и НАТО

Одделение за
аналитика и
истражување

Сектори во ДЗС

Во текот на
годината

Раководител на
сектор

Одделение за
аналитика и
истражување-

Сектори во ДЗС

Во текот на
годината

Раководител на
сектор

Одделение за
аналитика и
истражување

Вработените во
дирекцијата

Во текот на
годината

Директор

ДЗС и ПОЗС

Сите сектори
и ПОЗС
Државни
органи, ЈП, ТД и
други

По
Мегународна
програма

Директор

ДЗС и ПОЗС

Државни
органи, ЈП, ТД и
други

По
Мегународна
програма

Влада на РМ

СППР

СППР

СППР

ДЗС

ДЗС
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Сектор за превенција, планирање и развој

13

Подготовка и учество на
вежбовни и други активности,
според одобрени планови и
програми

14

Подготовка и учество на
меѓународни конференции,
семинари, работилници, обуки и
вежби

15

Учеството на вежбовни и други
активности кои ќе бидат според
програмата на ДЗС

16

Учество на Вежбовни активности
на ТППЕ

ДЗС

По предлог на
Директор на
ДЗС

Сектори во ДЗС

Согласно
програмата

Директор

17

Подготовка и учество на
меѓународни вежби (CMEP, CMX,
SEESIM, INSARAG, IDASSA),
Унија на Механизам за цивилна
заштита

ДЗС

По предлог на
Директор на
ДЗС

Сектори во ДЗС

Согласно
програмата

Директор

Сите Сектори

Министерства
и други
државни
органи

Континуирано

Директор

ДЗС

Сите Сектори

Министерства
и други
државни
органи

Конти-нуирано

Директор

ДЗС

Сите Сектори

Сектори во ДЗС

По програма

Директор

ДЗС

62
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Сектор за превенција, планирање и развој

18

Учество во подготовките за НАТО
ЕАДРЦЦ вежата

19

Планирање, подготовка на вежби
спроведувајќи ги хумантарните
мерки згрижување и прва
медицинска помош

20

Учество на Webinari од различни
специјалнистии теми

21

22

23

Подготовка и учество на
меѓународни конференции,
семинари, работилници, обуки и
вежби
Обука и вежби на ТБО за ЗС
( сили за ЗС ) за спасување на
планина, поплави
( бариери и пумпи ) и штабна
вежба
Обука и вежби на ТБО за ЗС
( сили за ЗС ) за спасување од
поплави
( бариери и пумпи ) и штабна
вежба

Влада на РСМ/
Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

2021

Влада на РСМ

Задолжени
субјекти

По решение

Директор

СППР

Сектори во
ДЗС

На покана од
меѓународни
субјекти

По решение

Директор

ДЗС

Сектори во
ДЗС

Задолжени
субјекти

По решение

ТБО за ЗС

мај - јуни
летна обука
ноември Зимска обука

ДЗС

СЗР/ОМС/

СППР

Сектори во
ДЗС

ДЗС

СППР/СОЛ

ДЗС

СППР/СОЛ

ТБО за ЗС

63

април

Директор

Директор

Пелистер
,Галичица
Тетово – Шар
планина

Директор

Струмица,
Битола
Гази Баба
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Сектор за превенција, планирање и развој

24

Обука и вежби на ТБО за ЗС
( сили за ЗС ) за спасување на вода
и под вода

25

Обука и вежби на ТБО за ЗС
( сили за ЗС ) за спасување од
пожари

ДЗС

СППР/СОЛ

ТБО за ЗС

26

Обука и вежби на ТБО за ЗС
( сили за ЗС ) за рударски несреќи
и високи објкети

ДЗС

СППР/СОЛ

27

Обука и вежби на ТБО за ЗС
( сили за ЗС ) од урнатини штабна
вежба

ДЗС

28

Обука и вежби на ТБО за ЗС
( сили за ЗС ) за згрижување и
евакуација

29

Исплата на дневници за време на
вежбовни активности

августсептември

Директор

Охрид
Струга

октомври

Директор

Валандово,
Мак. брод
Скопје,
Куманово

ТБО за ЗС

март

Директор

Пробиштип
Прилеп

СППР/СОЛ

ТБО за ЗС

април

Директор

Тетово

ДЗС

СППР/СОЛ

ТБО за ЗС

октомври

Директор

СкопјеКавадарци

Сектор за
финасиски
прашања

По потреба

СФП

Одделение за
сметководство
и плаќање ња

СФП

Одделение за
сметководство
и плаќање ња

Сектор за
финасиски
прашања

По потреба

30

Исплата на рефундација за
обврзници кои се во рабтен однос
Исплата на фактури (ситуации)
направени во врска со заштитата
и спасувањето

СФП

Одделение за
сметководство
и плаќање ња

Сектор за
финасиски
прашања

По потреба

31

ДЗС

СППР/СОЛ

64

ТБО за ЗС

Директор

Директор

Директор
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Сектор за превенција, планирање и развој

Рe.
бр.
1

РАБОТНА ЗАДАЧА
2

Носител на
задачата
3

Изработува

Соработува со

4

5

Рок за
изработка
6

Донесува
Одобрува
7

VI.УВИД, КОНТРОЛА И НАДЗОР

1

2

3

4

5

Следење на реализацијата на
договорите согласно
спроведените јавни набавки
Увид во пополната на силите за
заштита и спасување со
припадници во ПОЗС
Увид во пополната на силите со
МТС и опрема во ПОЗС
Контрола на фактури-списоци
(ситуации)направени во врска со
мобилизација на обрвзници и
механизација

Тест за проверка на знаења од
спроведена периодична
теориска обука

ДЗС

СЗР/Јавни
набавки

ДЗиС

Во текот на
целата година

ДЗС

СОЛ

Одд за
орг.моб.
работи

ПОЗС

Второ, трето
и четврто
тромесечие

Директор

Одд во СОЛ

ПОЗС

Второ, трето
и четврто
тромесечие

Директор

СОЛ и ПОЗС

Сектор за
финасиски
прашања

По потреба

Директор

раководител
на ОСУВ

Раководител на
сектор за
оператива и
логистика

Април

Директор

СОЛ

СОЛ

СОЛ/ОСУВ

65

Забелешка
8
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СОЛ/ОСУВ

Воздухопловно
технички
персонал и
пилоти

АЦВ

Јануари

Директор

ДЗС/СОЛ/
ОСУВ

Воздухопловно
технички
персонал и
пилоти

АЦВ

Мај

Директор

Други Сектори
и
Организацион и
Единици на
ДЗС и ЕЛС

Тековно
2021

Директор

Други Сектори
и
Организацион и
Единици на
ДЗС и ЕЛС

Тековно
2021

Директор

6

Подготовка за контрола од АЦВ
за продолжување на
пловидбеноста на авионите

7

Подготовка за контрола од АЦВ
за продолжување на уверение за
вршење на специјализирани
услуги со воздухоплов (Aerial
Work Air Operator CertificateAWAOC)

СГИ

СГИ

8

Вршење на увид, надзор и
контрола над спроведувањето
на Законот за заштита и
спасување

СГИ

СГИ

9

Вршење на увид, надзор и
контрола над спроведувањето
на Законот за
пожарникарството
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10

Извршува контрола и надзор
над изведени градежнотехнички и занатски работи во
објектите дадени на користење
на ДЗС согласно програмата за
2021 година

11

Увид и контрола во планските
документи, Процената за
загрозеност од природни
непогоди и други несреќи и
План за заштита и спасување во
ПО на ДЗиС, делот по мерките за
ЗиС и давање насоки за
ажурирање на истите

12

Увид и контрола во планските
документи, Процената за
загрозеност од природни
непогоди и други несреќи и
План за заштита и спасување во
единиците на локална
самоуправа (ЕЛС) и давање
насоки за ажурирање на истите

ДЗС

Сектор за МТО
и одржување:
-Одделение за
недвижности

Сектори во ДЗС
и економски
операторидаватели на
услуга

Јануари Декември
2021

Директор

ПОЗС

Континуирано

Директор

ЕЛС

Континуирано

Директор

СППР/СГИ
ДЗС

ДЗС

СППР/СГИ
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13

14

15

16

17

Увид во планска и проектна
документација од областа на
урбанизмот од аспект на
заштита и спасување
Увид на застапеност на мерката
-заштита од пожари при
технички прием на
инвестициони објекти согласно
одобрена проектна
документација
Барање за достава на податоци
за издадени мислења и
согласности на Планските
документи по мерката
Увид. Контрола, и попис на МТС
и опрема доделени на
располагање и за потребите во
обуката

Годишен увид на материјалнофинсиското работење во
Организационите единици

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

Со други
Сектори и
организациони
единици на ДЗС

2021

Директор

ДЗС

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

Министерство
за транспорт и
врски

контунирано

Директор

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

Со други
Сектори и
организациони
единици на ДЗС

2021

Директор

Секторите на
ДЗС

Месец
Декември

Директор

Сектор за
финасиски
прашања

II-квартал

Директор

СППР

СФП

Одделение за
обука

Одделение за
сметководств
о и плаќање
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Рe.
бр.
1

РАБОТНА ЗАДАЧА
2

Носител на
задачата
3

Изработува

Соработува со

4

5

Рок за
изработка
6

Донесува
Одобрува
7

VII.ТЕКОВНИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ

1

Учествува во работата на
комисијата за уништување на
извлечениот регистратурски
материјал, по истекот на
утврдените рокови за негово
чување;

ДЗС

Комисија

Сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

2

Попис на архивската граѓа од
трајна вредност која се предава
на надлежниот архив;

ДЗС

Сите ОЕ и
Комисија

Сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

Во текот на
целата година

Директор

3

Давање на стручни совети на
помлади државни службеници

СЗР

Одделение за
правни работи

Сектори во
ДЗиС

Во текот на цела
година

ДЗС
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Во текот на
целата година

Директор

Забелешка
8
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4

Учество во изготвување
управни и други правни акти

СЗР

Одделение за
правни работи

Сектори во
ДЗиС

Во текот на цела
година

ДЗС

5

Соработка со други сектори за
правни прашања

СЗР

Одделение за
правни работи

Сектори во
ДЗиС

Во текот на цела
година

ДЗС

6

Архивирање на предмети
според Планот на архивските
знаци и Листите на категории
за чување на архивската граѓа

ДЗС

СЗР

Сектори
во ДЗС

2021

Директор

7

Одржување, ажурирање на веб
страна

СЗР

Одд. за Односи
со јав.

Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

8

Подготовка на материјали за
прес конференции

СЗР

Одд. за Односи
со јав.

Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

9

Подготовка и организирање на
јавни настапи на дирекцијата

СЗР

Одд. за Односи
со јав.

Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

70

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

Редовно известување на
медиумите за сите активности
спроведени од страна на ДЗС

СЗР

Одд. за Односи
со јав.

Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

10

11

Подготовка на материјали за
брошура за ДЗС

СЗР

Одд. за Односи
со јав.

Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

Подготовка на упатства за
граѓаните со совети за
однесување при вонредни
состојби

СЗР

Одд. за Односи
со јав.

Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

Подготовка на печатени материјали, организирање на
кампањи за спречување
катастрофи преку штандови
ширум Републиката за
промоција на ДЗС

СЗР

Одд. за Односи
со јав.

Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

12

13

14

Прибирање податоци потребни
за граѓанскиот дневник и
изработка и дополнување на
истиот

СЗР

Одд. за Односи
со јавност
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Сите сектори

Во текот на
целата година

Директор

Активности
те ќе се
спроведуваа
т во текот на
цела 2021
година
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15

16

17

Следење на активностите и
новитетите во работењето на
дирекцијата и подготвување на
материјали за внатрешно
информирање во дирекцијата
Следи, проучува и обработува
податоци во врска со
реализирани оперативни
активности за заштита и
спасување
Активноси поврзани со пописот
на МТС за 2020 година и конечен
извештај

18

Спроведување на договори со
обврзници и фирми со
механизација

19

Учество во работни тела и
комисии што ги формира
директорот на ДЗС и Влада на
Р.С.М

Сите сектори

Во текот на
целата година

Сектори во ДЗС
ПОЗС во ДЗС

Континуирано

СОЛ

Пописна
Комисија во
ДЗиС

Сектори
во ДЗиС и ПОЗС

Јануари 2021

СОЛ

СОЛ и ПОЗС

ПОЗС

ДЗС

Сите Сектори

Сектори
во ДзиС и ПОЗС

СЗР

Одд. за Односи
со јавност

ДЗС

Сите Сектори
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Континуирано

Тековно

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Активности
те ќе се
спроведуваа
т во текот на
цела 2021
година
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20

21

22

Следи и усогласува
меѓународната регулатива со
домашната регулатива во делот
на оператива и логистика врз
основа на
ратификуваните договори кои
Република Македонија ги има
потпишано
Предлага распределба на
финансиските средства на ДЗС
за потребите
на секторот, ја следи
реализацијата и ги подготвува
финансиските акти кои се
доставуваат до секторот за
финансиски прашања
Прибира податоци, планира,
организира и учествува во
активности од аспект на
заштита и спасување заедно со
територијалните
противпожарни единици и
единиците на локалната
самоуправа

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Сектори
во ДзиС

Тековно

Директор

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Сектори
во ДзиС

Тековно

Директор

ДЗС

ПОЗС

Сектори
во ДзиС

Тековно

Директор
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23

24

25

26

27

Дава стручна помош и насоки
во изработката на планските
документи за заштита и
спасување на единиците на
локална самоуправа;
Подготвува податоци за
изработка на информации и
извештаи за редовност на
работа, боледувања и други
отсуства на вработените во
одделението;
Заведување на поштата во
деловниот протокол;

За издадените материјалнотехнички средства и опрема
води посебна евиденција;
Изработка на дневни
известувања за ангажирање на
авиооделението за гасење на
пожари

ДЗС

ПОЗС

Сектори
во ДзиС

Тековно

Директор

ДЗС

Сите Сектори

Сектори
во ДзиС

Тековно

Директор

ДЗС

Сите Сектори

Сектори
во ДзиС

Тековно

Директор

ДЗС

СОЛ/ПОЗС

Сектори
во ДзиС

Тековно

Директор

СОЛ/ОСУВ

ОСУВ

ДЗС/сектори

По извршено
гасење на пожар

СОЛ
Директор
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28

Тековно одржување на
воздухопловите

СОЛ/ОСУВ

Воздухопловно
технички состав

Одделенија

Стална задача

Директор

29

Води евиденција за користење
на воздухоплови;

СОЛ/ОСУВ

Воздухопловно
технички состав

Одделенија

Стална задача

Директор

30

Води евиденција за
обезбедувањето и
потрошувачката на гориво;

СОЛ/ОСУВ

ОСУВ

Одделенија

Стална задача

Директор

31

Отвара и пополнува работни
дневници за користење на
воздухоплови;

СОЛ/ОСУВ

ОСУВ

Одделенија

Стална задача

Директор

СОЛ/ОСУВ

ОСУВ

Одделенија

Стална задача

Директор

СОЛ/ОСУВ

ОСУВ

Одделенија

Стална задача

Директор

32

33

Се грижи за извршување на
обврските од склучените
договори за одржување и
сервисирање на
воздухопловите;
Се грижи за правилна употреба
и безбедно чување на
воздухопловите;
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34

35

36

37

Води евиденција за
материјално-техничките
средства и опремата со која
располага одделението;
Води оперативна
документација согласно
меѓународните стандарди
(ICAO Doc.9408) и соодветна
важечка регулатива на
Агенцијата за цивилно
воздухопловство;
Се грижи за обучување на
соодветно квалификуван
персонал способен да врши
оперативна контрола и надзор
врз летачките операции кој ќе
овозможи безбедно и ефикасно
експлоатирање на
воздухопловно- техничките
средства и извршување на
наменските задачи-услуги;
Извршување на непланирани и
дополнително дадени работни
задачи и активности

СОЛ/ОСУВ

ОСУВ

Одделенија

Стална задача

Директор

СОЛ/ОСУВ

ОСУВ

АЦВ

Стална задача

Директор

ДЗС

СОЛ/ОСУВ

АЦВ/Одделениј
а

Стална задача

Директор

ДЗС

Сите Сектори

континуирано

Директор

76
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38

39

40

41

42

Учество во Комисија за јавни
набавки на средства и опрема
Сите оние активности кои ќе
произлезат од состојбите или
барањата за решавање на
соодветни ситуации во
надлежност на Секторот за
Генерален инспектор
Остварување на редовни
контакти со раководителите на
сектори и одделенија во ДЗС и
размена на информации и
искуства
Извршување на обврските кои
произлегуваат од договорите
склучени помеѓу Дирекцијата и
фирмите за одржување и
сервисирање на опремата

Тековно одржување на
техничките средства во
Дирекцијата

ДЗС

Комисија во
ДЗиС

Сектори
во ДЗиС

Во текот на
годината

СГИ

СГИ

СГИ

Тековно
2021

ДЗС

Сите Сектори

ДЗС

Сектор за МТО
и одржување :
-МТО
ОИТ

ДЗС

Сектор за МТО
и одржување :
-МТО
ОИТ

77

Директор

Директор

континуирано

Раководител
и на сектори
и
Раководител
и на
одделенија

Економски
операториЈануари даватели на
Декември 2021
услуга и
Сектори во ДЗС

Раководител
и на
одделенија

ДЗС

Економски
операторидаватели на
услуга и
Сектори во ДЗС

Јануари Декември 2021

Раководител
и на
одделенија
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Сектор за превенција, планирање и развој
Економски
операториЈануари даватели на
Декември 2021
услуга и
Сектори во ДЗС
Економски
операториЈануари даватели на
Декември 2021
услуга и
Сектори во ДЗС
Економски
операториЈануари даватели на
Декември 2021
услуга и
Сектори во ДЗС

Одржување информатичкиот
систем во Дирекцијата за
заштита и спасување

ДЗС

43

Сектор за МТО
и одржување :
- ОИТ

ДЗС

44

Одржување на системот за
врски во Дирекцијата за
заштита и спасување

Сектор за МТО
и одржување :
- ОИТ

ДЗС

45

Програма за одржување,
сервисирање, контрола и
распределба на возниот парк

Сектор за МТО
и одржување :
- МТО

ДЗС

Сектор за МТО
и одржување :
- МТО

Јануари Сектори во ДЗС Декември 2021

Раководител
на одделение

Сектор за МТО
и одржување :
- МТО

Јануари Сектори во ДЗС Декември 2021

Раководител
на одделение

46

47

Административни задачи прибирање на документација и
регистрација на моторни возила
дадени во сопственост на ДЗС
со делбениот биланс помеѓу
МО И ДЗС
Евиденција на користење на
моторните возила

ДЗС

78

Раководител
на одделение

Раководител
на одделение

Раководител
на одделение
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48

49

50

51

52

Спроведување на ракување,
одржување и сервисирање на
МТС

Економски
операториЈануари даватели на
Декември 2021
услуга и
Сектори во ДЗС

Раководител
на одделение

ДЗС

Сектор за МТО
и одржување :
- МТО

Издавање и примање на МТС и
евидентирање во картотека

ДЗС

Сектор за МТО
и одржување :
- МТО

Јануари Сектори во ДЗС Декември 2021

Раководител
на одделение

Издавање на МТС на силите за
заштита испасување

ДЗС

Сектор заМТО и
одржување :
- МТО

Јануари Сектори во ДЗС Декември 2021

Раководител
на одделение

Сектор заМТО и
одржување :
-Одделение за
недвижности

Економски
операториЈануари даватели на
Декември 2021
услуга и
Сектори во ДЗС

Директор

Сектор за МТО и
одржување :
-Одделение за
недвижности

Економски
операториЈануари даватели на
Декември 2021
услуга и
Сектори во ДЗС

Директор

Тековно одржување на
недвижните ствари што ги
користи ДЗС-градежнотехнички и занатски работи во
согласност со програмата за
тековно одржување на
објектите во 2020 година
Тековно одржување на
недвижните стваризасолништа, градежнотехнички и занатски работи

ДЗС

ДЗС

79
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53

Се врши утврдување на
фактичката состојба, увид и
контрола на објектите и
примопредавање со МО на
техничка и имотно правна
документација за недвижните
ствари -објекти дадени на
користење на ДЗС

54

Разгледување на тендерска
документација по Одлука за
јавна набавка и Учество во
организирање и спроведување
на тендерите за потребите на
Дирекцијата

55

Извршување на обврските кои
произлегуваат од договорите
склучени помеѓу Дирекцијата и
Економски оператори-даватели
на услуга за одржување и
сервисирање на недвижни
ствари -објекти сопственост

ДЗС

Сектор заМТО и
одржување:
-Одделение за
недвижности

Сектори во ДЗС
МО, АКН,
Јануари Правобранител Декември 2021
ство и Влада на
РМ

ДЗС
Сите Сектори

ДЗС

Сектор заМТО и
одржување:
-Одделение за
недвижности

80

Сектори во ДЗС

Јануари –
Декември 2021

Сектори во ДЗС,
Јануари и Економски
Декември 2021
операторидаватели на
услуга

Директор

Директор

Директор

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

56

57

Изготвува елаборати-техничка
документација за недвижните
ствари – објекти за воведување
во Агенција на катастар на
недвижности (АКН) и
воведување на објектите во АКН
Ажурирање на евидентна книга
на недвижните ствари (деловни
простории, магацини, гаражи,
магацини) што ги користи ДЗС
и Ажурирање на евидентна
книга на недвижните ствари
(засолништа) што ги користи
ДЗС

ДЗС

ДЗС

Сектор заМТО и
одржување:
-Одделение за
недвижности

Сектор заМТО и
одржување:
-Одделение за
недвижности

Сектори во ДЗС,
Јануари АКН и
Декември 2021
Економски
операторидаватели на
услуга

Директор

Јануари Сектори во ДЗС Декември 2021

Директор

Исплата од финансискиот план
и Барањa за плаќање на стоки и

58

услуги, по фактури за
комунални услуги: Електрична
енергија, Водовод и
канализација, Ѓубретарина,
Централно греење,
Обезбедување на објекти, други
договорни услуги (хигиена,
чистење) и Тековно одржување
на други градби.

ДЗС и
Сектор за
МТО и
одржување
на објекти

Сектор заМТО и
одржување:
-Одделение за
недвижности

81

Сектори
во ДЗС

континуирано

Заменик
директор
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59

60

61

62

63

64

Месечно воведување во
евиденција на буџетски
средства ангажирани и
потрошени средства за
потставки
Изработка на Дневни и Неделни
извештаи за настанати
природни непогоди на
територијата на РМ
Изработка на Дневна процена
на опасноста од појава на пожар
на отворен простор
Учество во работни групи кои ги
формираат министерствата и
другите државни органи
Соработка и планирање на
активности со меѓународни
организации и НВО
Следи, проучува и обработува
податоци во врска со развивање
и утврдување на стандарди од
областа на заштитата и
спасувањето

ДЗСи Сектор
за МТО и
одржување
на објекти

Сектор заМТО и
одржување:
-Одделение за
недвижности

Подрачни
оддленија за
заштита и
спасување

Континуирано

Раководител
на сектор

СППР

Одделение за
аналитика и
истражување

Одделение за
аналитика и
истражување

УХМР

Континуирано

Раководител
на сектор

Министерства и
други државни
органи

Континуирано

Директор

Министерства и
други државни
органи и НВО

Континуирано

Директор

Одд за
аналитика

Континуирано

Директор

СППР

ДЗС

СППР
ДЗС

ДЗС

Сите Сектори

СППР

Сите Сектори

82

Сектори
во ДЗС

континуирано

Заменик
директор
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65

66

67

68

69

Подготвување и изработка на
материјали за седници на
Владата и Собранието на РМ
Учество во изработка и давање
на мислења за изработените
плански документи од областа
на заштитата и спасувањето
Продолжување на изработка на
програмата за 2021 год за
минималниот пакет за
репродуктивно здравје на
ранливи категории во услови на
појавени опасности, кризи и
други состјби и опасности
Подготвување на соопштенија
и информации за информирање
на јавноста и афирмација на
Дирекцијата
Изработка на аналитички
информации од работните
состаноци со ПОЗС и
превземање на превентивни
мерки (пожари/поплави) во
делот за заштита и спасување

ДЗС

ДЗС

Министерство

за
здравство/

ДЗС

ДЗС

Сите Сектори

ДЗиС

Континуирано

Директор

Сите Сектори

Министерства и
други државни
органи и сектори
во ДЗиС

Континуирано

Директор

МЗ /
УНФПА – Фонд
за население на
Обединети
нации

одделение

Во текот на
годината

Директор

СППР

ДЗиС

континуирано

Директор

СППР

ПОЗС,ЕЛС и
други надлежни
субјекти

Во текот на
годината

Директор

83
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70

Учество во изработка на План
за итни мерки за благосостојба
на животните и за спасување
на животните при природ.
Непогоди

71

Изработка на предлог
финансикси план

72

Учество во пописни комисии
централна пописна комисија

73

74

Изработка на обрасци за
евидентен лист за заштита и
спасување за обученсота и
оспособеноста на вработените,
средства и опрема за лична и
взаемна заштита од природни
непогоди и други несреќи
за правни субјекти со вработени

Учество во подготовка и
оргнизирање на вежби за
мерките за заштита испасување

Агенција
за
храна и
ветеринарство

АХВ/ДЗС

СППР

Во текот на
годината

Директор

СФП

јуни

Директор

Сите
Сектори

Сите Сектори

ДЗС

Сите Сектори

Сектори во ДЗС

СППР

Одделение

СОЛ/СГИ

континуирано

Директор

ДЗС

Сите Сектори

Сектори во ДЗС

континуирано

Директор

84

Јануари 2021

Директор
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75

Ажурирање на документите од
Планот за заштита и спасување
–согласно мерката за заштита и
спасување

76

Подготвување и изработка на
материјали за седници на
Владата и Собранието на РСМ

77

Соработка и планирање на
активности со меѓународни
организации и НВО

78

Учество во подготовка на
прирачници и други
информативни материјали од
делот за пожари, поплави и
други опансости

79

Организирање на работни
состаноци со ПОЗС и
надлежните институции од
превентивен карактер во делот
на мерките за заштита и
спасувањеод пожари, поплави и
други опасности

СППР

ДЗС

СППР

Сите Сектори

Сектори во ДЗС

Во текот на
годината

Директор

ДЗС

континуирано

Директор

Министерства и
други државни
органи и НВО

континуирано

Директор

СППР
ДЗС

СППР

ДЗС

СППР

ДЗС

Во текот на
годината

Директор

СППР

ПОЗС,ЕЛС и
други надлежни
субјекти

Во текот на
годината

Директор

ДЗС
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80

Изработка на аналитички
информации од работните
состаноци со ПОЗС и
превземање на превентивни
мерки (пожари/поплави) во
делот за заштита и спасување

ДЗС

СППР

ПОЗС,ЕЛС и
други надлежни
субјекти

Во текот на
годината

Директор

81

Изработка на план за годишни
одмори за вработените во
одделението

ДЗС

Сите Сектори

ОУЧР

Април/мај

Директор

82

Изработка на претходни услови,
мислења и согласности за
застапеност на мерките за
заштита и спасување во
урбанистичките планови и
проекти

СППР

Одделение за
издавање на
урбанистичка
согласност

83

Учество на состаноци во
работната група за
апроксимација на правото на
ЕУ, поглавја 27 и 30 (НПАА)

ДЗС

државни органи и
други правни
континуирано
субјекти

Влада на РСМ –
Секретаријат за
европски
прашања/ Сите
сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

СЗР/ОМС

86

2021

Директор

Влада на
РСМ/ДЗС
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84

85

86

87

88

Учество на годишните
состаноци на Поткомитет 3.27 за енергетика, транспорт,
животна средина и регионален
развој и на Поткомитет 3.30 –за
надворешни одности
Учество во изработката на
НАТО одбранбени капацитети –
делот за цивилна подготвеност
Учество на состаноци,
семинари, конференции и сл,
врз база на покани или поради
редовно членување во работни
групи
Активности за решавање на
просторниот проблем на
Центарот за обука на
Дирекцијата за заштита и
сасување
Адаптирање и внатрешно
преуредување на Центарот за
обука во Маџари
(прилагодување и адаптација на
внатрешните простории на
Центарот за обука за престојни
активности)

ДЗС

Влада на РСМ/
Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

СЗР/ОМС/

ДЗС

СЗР/ОМС/

ДЗС

Сите Сектори

2021

Влада на
РСМ

Влада на РСМ/
Сите сектори
ДЗС

2021

Влада на
РСМ

Сите сектори и
самостојни
одделенија во
ДЗС

2021

ДЗС

- Во текот на
годината

Директор

- Во текот на
годината

Директор

СППР

Одделение за
обука

Директор
Секторите на
ДЗС

СППР

Одделение за
обука

Директор на
ДЗС и
Секторите на
ДЗС

87
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89

Пребарување на терен за
заштита од НУС по барање или
пријава од правни и/или
физички лица

90

Пронаоѓање, отстранување и
уништување на НУС по пријава,
согласно СОП

СППР

91

Улество во Главен штаб при
Центар за управување со кризи
за справување со пандемијата
од Ковид-19

ДЗС

92

Тековни работи кои
произлегуваат од финансиски
работи

93

94

Тековни работи кои
произлегуваат од материјалнофинансиското работење
Тековни работи кои
произлегуваат од чувањето и
користењето на парични
средства и други средства во
Дирекцијата за заштита и
спасување

ДЗС

СФП

СФП

СФП

раководител и
вработени
пиротехничари

Подрачни
одделенија

Kонтинуирано

Директор

раководител и
вработени
пиротехничари

Подрачни
одделенија

Kонтинуирано

Директор

Континуирано
2021

Директор

Континуирано

Директор

Континуирано

Директор

Континуирано

Директор

дзс
Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања

Одделение за
сметководство
и плаќање

Сектор за
финасиски
прашања
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ДЗС – Дирекција за заштита и спасување
СЗР - Сектор за заеднички работи
СФП - Сектор за финансиски прашања
СППР - Сектор за превенција, планирање и развој
ОАИ- Одделение за аналитика и истражување
ОПППН-Одделение за превенција планирање при природни непогоди
ОППТКН- Одделение за превенција, и планирање при технолошки и комплексни несреќи
СОЛ - Сектор за оператива и логистика
ОО –Одделение за Обука
СМТОиГТО – Сектор за материјално техничко одржување и градежно техничко одржување на објекти
СГИ - Сектор за генерален инспектор
ОУЧР- Одделение за управување со човечки ресурси

Изработи: Фатиме Мехмеди Кастрати
Согласен: Маја Тимовска

ДИРЕКТОР
Bekim Maksuti
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Согласно Уставот на Република Северна Македонија, Стратешките
приоритети на Владата на РСМ, Законот за организација и работа на
органите на државната управа, Стратегијата за одбрана на Република
Северна Македонија, Националната концепција за безбедност и одбрана и
Националната стратегија за заштита и спасување, директорот на
Дирекцијата за заштита и спасување донесе,
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
на Дирекцијата за заштита и спасување за 2021 година
Дирекцијата за заштита и спасување во рамките на своето редовно
работење обезбедува одржување и унапредување на нивото на подготвеност
на системот за заштита и спасување преку изработка на Програма за работа
за 2021 година која се темели на стратешката цел

“ унапредување и целосна ефикасност на системот за заштита и спасување со
релизација на среднорочните стратешки цели„
Стратешки среднорочни цели на Дирекцијата за заштита и спасување
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗

Координација на надлежностите од заштитата и спасувањето со
другите државни органи;
Регионална и меѓународна соработка во областа на заштитата и
спасувањето и координирање на активностите;
Остварување на интегрален систем за заштита и спасување на
Република Северна Македонија;
Организирање, опремување и подготвување на ефикасни сили за
заштита и спасување;
Планирање, организирање и спроведување на современа обука за
заштита и спасување;
Организирање и подготвување на субјектите кои директно или
индиректно се вклучени во системот за заштита и спасување;
Заокружување на правната уреденост на системот за заштита и
спасување;
Следење на прописи во врска со уредувањето на прашањата од областа
на ЗиС во примена на меѓународните договори на кои РСМ им
пристапила или ги ратификувала;
Опремување и осовремување на системот за заштита и спасување и
усогласување со светските и европските достигнувања во заштитата и
спасувањето;
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Утврдување и пропишување на стандардни оперативни постапки на
сите нивоа во системот за заштитата и спасувањето;
∗ Ефикасно управување со системот за заштита и спасување, на сите
нивоа на одлучување;
∗ Стручно оспособување и усовршување на вработените на Дирекцијата
за заштита и спасување;
∗ Имплементација на системот за заштита и спасување на повеќе
годишно планирање, програмирање и буџетирање.
∗

Приоритетни цели на Дирекцијата за заштита и спасување за 2021 година
Изработка на Предлог закон за изменување и дополнување на Законот
за заштита и спасување;
∗ Усогласување на подзаконската регулатива што ќе произлезе од
Законот за изменување и дополнување на законот за заштита и
спасување;
∗ Утврдување на стандардни оперативни постапки во заштитата и
спасувањето, според кои субјектите ќе постапуваат во извршувањето
на активностите од својата надлежност;
∗ Воспоставување, уредување и опремување на дежурен оперативен
центар на Дирекцијата за заштита и спасување;
∗ Организирање и спроведување на ефикасни обуки за заштита и
спасување;
∗ Интензивирање на активностите за доекипирање на тимовите за брз
одговор, кои според Одлуката за видот, бројот, персоналниот и
материјалниот состав треба да се формираат, опремат, обучат и
оспособат за ангажирање;
∗ Интензивирање на активностите за формирање на Републички сили за
заштита и спасување и просторни сили за заштита и спасување, заради
нивно квалитетно инволвирање во активностите околу спасување на
луѓе и материјални добра од природни непогоди во мир, вонредна и во
услови на војна;
∗ Воспоставување на систем за следење на опасностите од природни
непогоди и други несреќи;
∗ Воспоставување на единствена евиденција (документирање) на
природни непогоди и други несреќи и стандардна аналитичка
обработка на податоците во Дирекцијата за заштита и спасување;
∗ Учество на вежби, семинари, работни состаноци и обуки на
меѓународен карактер (SEESIM, CMEP, DPPI, SEEMAC, ITF, Комитет за
Цивилна заштита на NATO во EARC format, Комитет за Цивилна
∗
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∗

заштита на Европската заедница односно механизмот за цивилна
заштита на заедницата и други) со цел на унапредување на
единствниот систем за заштита и спасување и усогласување со
светските усогласувања за заштита и спасување;
Предлог-програма за ревитализација на Центарот за обука и Предлогправилник за организација и спроведување на обуки, тренинзи и
вежби во Центарот за обука на ДЗС.

Нормативно правни работи
∗

Измени и дополнувања на Законот за заштита и спасување и Законот за
пожарникарството. Во текот на 2021 година треба да се изготват нормативни
акти кои ќе произлезат од измените и дополнувањата на двата закона.
Во текот на 2021 година треба да се изготват нормативни акти кои се
произлезени од измените и дополнувањата на двата закона.

∗

Изготвување Предлог закон за изменување и дополнување на законот
за заштита и спасување (Одредби од Директивата SEVESO и
Конвенција за прекугранични последици од индустриски нерсеќи)
Изработка на Уредба за заштита и спасување од временски непогоди
(зимски услови)
Изготвување на Предлог Правилник за организација и спроведување
на обуки, тренинзи и вежби во Центарот за обука на Дирекцијата за
заштита и спасување.
Донесување на Упатство за заштита од хемиски опасни материи
Ажурирање на Методологијата за содржината и начинот на
проценување на опасностите од природни непогоди и други несреќи и
содржината на Плановите за заштита и спасување, со предлог за
промена на насловот согласно одредба од Законот за изменување и
дополнување на законот за заштита и спасување
Да се основа, оформи, опреми и профункционира модерен Центар за
обука, тренинг и вежби на силите заштита и спасување заради
остварување на основната цел заштита и спасување на населението и
материјалните добра во Република Северна Македонија.
Центарот за обука треба да биде регистриран, сертифициран и
инспектиран од меѓународните субјекти (надлежни структури на ЕУ и
НАТО) заради квалитетот на обуката и важноста на издаваните
сертификат на силите за заштита и спасување и нивниот можен
престој во странство и учество во мисии за спасување

∗
∗

∗
∗

∗

∗

92

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на ДЗС за 2021 година

Сектор за превенција, планирање и развој

∗

∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Потпишување на билатерална спогодба за соработка во областа на
спречување на катастрофи од природен и технолошки карактер и
отстранување на нивните последици со Руската Федерација
Билатерална средба на Комисијата за спроведување на задачите
определени со билатералната спогодба за соработка во заштитата од
природни и други катастрофи помеѓу Владата на С. Макеоднија и
Советот на министри на БиХ.
Потпишување Меморандум за соработка со АФАД, Република Турција
Потпишување на Меморандум за разбирање со Република Грција
Воспоставување билатерална соработка со Агенцијата за управување
со итни ситуации при Министерството за внатрешни работи на
Република Косово
Билатерална соработка со Национална гарда САД, Чешка, Вермонт,
Германија
Правилник за содржината и начинот на спроведувањето на
обучувањето за самозаштита во образовните институции
Ревитализација на
Програмата за стручно оспособување за
пожарникари
Учествуво во изготвување нормативни акти согласно Методологијата
за ПВР врз основа на анализи и евалуации од надлежните сектори
Соработка и комуникација со Државното правобранителство на РСМ
во врска со застапувањето на Дирекцијата пред судските органи
Учество во изработката на НАТО одбранбени капацитети – делот за
цивилна подготвеност
Имплементација на проектот за воспоставување на единствен канал за
електронска
комуникација
на
државни
институции
со
администрацијата на ЕУ – ЦЕЦИС

Студиско-аналитички работи
∗
∗
∗
∗

∗

Аналитички осврт на изработените плански документи за заштита и
спасување во ПО на ДЗиС, во делот на мерките за заштита и спасување.
Поднесување на иницијатива за комплетна измена на Републичкиот
План за заштита и спасување
Изработка на Анализи на спроведените обуки вежби и тренинзи
поединечно и годишно со завршувањето на годината
Анализи и евалуација на реализацијата на мерките за заштита и
спасување (поединечно) и на спроведените обуки, вежби и тренинзи
поединечно и годишно.
Активности произлезени од потребата за надополнување на поединечни
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∗
∗

области со посебен акцент на Националната стратегија за заштита и
спасување, која впрочем е во постапка на изработка.
Изработка на стручни анализи и обработка на содржини од активности во
заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи
Изработка на студиско аналитички изводи, прегледи и други материјали за
поребите на директорот и државните органи

Оперативно-плански работи
∗
∗
∗

∗

∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗

Изработка на план за пребарување за заштита од НУС,
Изработка на годишни програми и планови за спроведување на обука
со силите за заштита и спасување и тренинг и Вежби.
Плански подготовки за изградба на Центар за обука, со поддршка на
САД, а во рамките на Humanitarian Mine Action Program на Европската
Команда на Армијата на САД
Учество на годишните состаноци на Поткомитет 3.27 - за енергетика,
транспорт, животна средина и регионален развој и на Поткомитет 3.30
–за надворешни односи
Учество во изработката на НАТО одбранбени капацитети – делот за
цивилна подготвеност
Подготвување на програми, планови и активности како на пример: за
на тимовите за брз одговор за заштита и спасување, за организирање и
спроведување на обука за штабска работа на штабовите за заштита и
спасување во единиците на локалната самоуправа во Република
Македонија, за обука на универзална единица за заштита и спасување
и сл . согласно Наставните планови и програми за обука на силите за
заштита и спасување и утврденат постапка за спроведување на обука.
Учество во работата на работните тела на Владата на РСМ
Изработка на извештаи за оперативните активности во текот на
годината
Изработка на предлог – проекти и планови за системот за заштита и
спасување на краткорочен, среднорочен и долгорочен период
Учество во Механизам за ЦЗ на ЕУ на СА
Давање стручна помош во изработката на Внатрешни и Надворешни
планови за вонредни состојби на правни лица кои работат со опасни
материи и давање мислење по истите
Учество во хуманитарни и други активности за спроведување на
хуманитарните мерки за заштита и спасување
Ангажирање во операции за гасење на пожари со авиони
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Обука
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗

Основна и дополнителна Обука на Штабови за заштита и спасување
што ги формира Републиката и Единиците на локалната самоуправа
Обука на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување
Обука на просторните сили за заштита и спасување во правните
субјекти.
Обука на професионални пожарникари.
Редовна Летачка обука
Обука од меѓународни организации
Учество на обуки кои ги организират меѓународни организациии
ДППИ, ЈИЕ и други
Присуство на меѓународни и домашни курсеви, семинари,вежби,
работилници, обуки ДППИ, ЦМЕП и АТФ, Унија на Механизам за
цивилна заштита
Учество во обука на вработените за стекнување на стручни знаења за
работа со персонален компјутер ( word, excel, power point и интернет,
ГИС),

Вежбовни и други активности
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Изработка на евалуација и анализа за вежбовни и други активности од
областа на меѓународен, регионален и билатерален карактер
Учество на подготвителни работилници од областа на информатиката
и комуникациите
Подготовка и учество на семинари, конференции и др. актиовности на
меѓународен план
Подготовка и учество на меѓународни конференции, семинари,
работилници, обуки и вежби
Учество во подготовките за НАТО ЕАДРЦЦ вежбата
Учество во проекти кој се наменети за зајакнување и усогласување на
СОП според Механизмот за Цивилна Заштита на Европската и НАТО
Учество на вежби од областа на заштитата и спасувањето (домашни и
меѓународни)
Подготовка и учество на меѓународни вежби (CMEP, CMX, SEESIM,
INSARAG, IDASSA), Унија на Механизам за цивилна заштита
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Увид, контрола и надзор
∗

Процената за загрозеност од природни непогоди и други несреќи и
План за заштита и спасување во ПО на ДЗиС и ЕЛС, делот по мерките
за ЗиС и давање насоки за ажурирање на истите

∗

Активности произлезени од обврските од Законот за заштита и спасување и
Законот за пожарникарството. Покрај надзорот над спроведувањето на
мерките од споменатите закони, ќе се врши и надзор врз работењето како на
инспекторите за заштита и спасување, така и врз работењето на
Територијалните противпожарни Единици на територијата на државата.

∗

Увид и контрола во планските документи, Процената за загрозеност од
природни непогоди и други несреќи и План за заштита и спасување во
ПО на ДЗиС и ЕЛС, делот по мерките за ЗиС и давање насоки за
ажурирање на истите.

∗

Вршење на увид, надзор и контрола над спроведувањето на Законот за
заштита и спасување
Вршење на увид, надзор и контрола над спроведувањето на Законот за
пожарникарството
Вршење на увид, надзор и контрола над работата на инспекторите

∗
∗

∗
∗

Годишен
увид
на
материјално-финсиското
работење
во
Организационите единици на Дирекцијата за заштита и спасување
Годишен увид на чувањето и користењето на опремата, техничките,
материјални и други средства во Организационите единици на
Дирекцијата за заштита и спасување

Тековни и други активности
∗
∗

∗
∗
∗

Изработка на претходни услови за заштита и спасување на
Урбанистичка Планска Документација
Изработка на мислења и согласности за вграденост на претходните
услови за заштита и спасување на Урбанистичка Планска
Документација
Подготвување и изработка на материјали за седници на Владата и
Собранието на РСМ
Учество на состаноци во работната група за апроксимација на правото
на ЕУ, поглавја 27 и 30 (НПАА)
Учество на годишните состаноци на Поткомитет 3.27 - за енергетика,
транспорт, животна средина и регионален развој и на Поткомитет 3.30
–за надворешни одности
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∗

∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Изработка на потребни материјали и спроведување на подготовки за
реализација на обука, тренинзи и вежби со силите за аштита и
спасување
Учество во проекти и активности врзани за нивна реализација
Учество на вежби, семинари, работни состаноци и обуки од
меѓународен карактер ( ЦМЕП, СЕЕСИМ, ДППИ, ИТФ, ЦПЦ Нато
комитет и други активности)
Подготовка и изработка на меѓународни проекти
Известувања за напредокот на ДЗС во делот на апроксимација на
правото на ЕУ
Известувања за напредокот на ДЗС во спроведувањето на
партнерската цел со НАТО
Одржување, ажурирање на веб страна
Организирање на прес конференции на дирекцијата
Подготовка на материјали за прес конференции
Редовоно известување на медиумите за сите активности спорведени од
страна на ДЗС
Учество во работни тела и комисија што ги формираат други
Министерства и органи на државата, во врска со работата на одд. за
Односи со јавност
Нормативно-правна логистика за потребите на секторите во ДЗС
Изработка на Дневни и Неделни извештаи за настанати природни
непогоди на територијата на РМ
Изработка на Дневна процена на опасноста од пожари
Изработка на мислења и согласности за застапеност на мерките за
заштита и спасување во Урбанистичко Планската Документација
Пребарување на терен за заштита од НУС по барање или пријава од
правни и физички лица
Изработка на услови, мислења и согласности за застапеност на
мерките за заштита и спасување во урбанистичките планови и проекти
Изработка на услови, мислења и согласности за застапеност на
мерките за заштита и спасување за изградба на инвестициони објекти
Одржување на информатичкиот систем во Дирекцијата за заштита и
спасување од страна на определена фирма
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