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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No.08-407/1
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2005),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на годишната програма за

работа за учебната  2022/2023 година на
ООУ,,Мустафа Кемал Ататурк’’

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за
усвојување на годишната програма за
работа за учебната 2022/2023 година на
ООУ ,,Мустафа Кемал Ататурк’’, што
Советот на општина Центар Жупа ја
усвои на 5-тата седница одржана на ден
12.09.2022 година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2005 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
58. maddesine dayanarak 13.09.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

SONUÇ

Merkez Jupa –“Mustafa Kemal Atatürk”
İÖO 2022/2023 öğretim yılı çalışma

programının kabul edilmesi kararını ilan
etti

Merkez Jupa Belediyesi Meclisi’nin
12.09.2022 tarihli 5. olağan oturumunda,
Merkez Jupa –“Mustafa Kemal Atatürk”
İÖO 2022/2023 öğretim yılı çalışma
programının kabul edilmesi kararı İLAN
EDİLİR.

Merkez Jupa Belediyesi
Belediye Başkanı

Mr-Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/4
12.09.2022 год./ yılı

Советот на Општина Центар Жупа врз основа
на член 36 став 1 точка 6 од Законот за
локална самоуправа ,,Сл, весник на РМ,, бр
05/2002 година и член 49 став 8 од Законот
за основното образование ,,Сл, весник на
РМ,, бр, 161/19, 229/20, член 29 став 1 точка
29 од Статутот на Општина Центар Жупа  ,,Сл,
гласник на Општина Центар Жупа,, бр,
16/2020 година, на 5-та редовна седницата
одржана на ден 12.09.2022 ја донесе
следната

О Д Л У К А
За усвојување на годишната програма

за работа на Основното општинско
училиште ,, Мустафа Кемал Ататурк,,

Член 1

Сo оваа одлука cе усвојува годишната
програма за работа на Основното
училиште ,,Мустафа Кемал Ататурк,
Центар Жупа за учебната 2022/2023
година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8-дена по
објавувањето во ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,,

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Претседател
Бирџан Селман

2002y./05 sayılı “MC Res.Gazetesi”nde
yayımlanan, Yerel Özyönetim Yasası’nın
36.maddesinin 1.fıkrasının 6. noktasına, 161/19,
229/20 sayılı 2020/16 sayılı “MC
Res.Gazetesi”nde yayımlanan İlköğretim
Yasası’nın 49.maddesinin 8.fıkrasına, “Merkez
Jupa Belediyesi’nin Res. Seslenimi”nde
yayımlanan Merkez Jupa Belediyesi Tüzüğünün
29.maddesinin 1.fıkrasının 29. noktasına
dayanarak, Merkez Jupa Belediyesi’nin Konseyi,
12.09.2022 y. düzenlemiş olduğu oturumda,

Merkez Jupa-“Mustafa Kemal Atatürk”
Belediye İlköğretim okulunun çalışması
için yıllık programının onaylanmasına
KARAR  aldı

1.Madde

Bu Karar’la, Merkez Jupa-“Mustafa
Kemal Atatürk” Belediye İlköğretim
okulunun 2022/2023 okuma yılı çalışması
için yıllık programı onaylanmaktadır.

2.Madde

Karar, “Merkez Jupa Belediyesi’nin Res.
Seslenimi” nde yayımlandıktan 8 gün sonra
yürürlüğe girmektedir.

Merkez Jupa Belediyesi
Merkez Jupa Belediyesi’nin

Konsey Başkanı
Bircan Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/2
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2005),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на годишниот извештај за

работа на ООУ,,Мустафа Кемал
Ататурк’’за учебната  2021/2022 година

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за
усвојување на годишниот извештај за
работа за учебната 2021/2022 година на
ООУ ,,Мустафа Кемал Ататурк’’, што
Советот на општина Центар Жупа ја
усвои на 5-тата седница одржана на ден
12.09.2022 година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2005 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
58. maddesine dayanarak 13.09.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

SONUÇ

Merkez Jupa - “Mustafa Kemal Atatürk”
İÖO 2021-2022 öğretim yılı çalışma

raporunun kabul edilmesi kararını ilan
etti

Merkez Jupa Belediyesi Meclisi’nin
12.09.2022 tarihli 5. olağan oturumunda,
Merkez Jupa - “Mustafa Kemal Atatürk”
İÖO 2021-2022 öğretim yılı çalışma
raporunun kabul edilmesi kararı İLAN
EDİLİR.

Merkez Jupa Belediyesi
Belediye Başkanı

Mr-Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/5
12.09.2022 год./ yılı

Советот на Општина Центар Жупа врз
основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа ,,Сл,
весник на РМ,, бр 05/2002 година и член
29 став 1 точка 31 од Статутот на
Општина Центар Жупа  ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,, бр, 16/2020
година, на 5 редовна седницата одржана
на ден 12.09.2022 ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на годишниот извештај
за работата на Основното Општинско
Училиште ,, Мустафа Кемал Ататурк,,

Центар Жупа за учебната 2021/2022
година

Член 1
Сo оваа одлука cе усвојува годишниот

извештај за работата на Основното
Општинско Училиште ,,Мустафа Кемал
Ататурк,, Центар Жупа за учебната
2021/2022 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8-дена по

објавувањето во ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,,

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Претседател
Бирџан Селман

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2002 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 36.
maddesinin 1. fıkrasının 6. bendi, Merkez
Jupa Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”)
29. Maddesinin 1. Fıkrasının 31. Bendine
dayanarak Merkez Jupa Belediyesi Meclisi
12.09.2022 tarihli   oturumunda aşağıdaki
kararı getirmiştir:

Merkez Jupa Belediyesi –
“Mustafa Kemal Atatürk” Belediye
İlköğretim Okulu 2021/2022 eğitim
öğretim dönemi yıllık raporunun
onaylanması KARARI aldı

Madde 1
Bu karar ile Merkez Jupa Belediyesi

– “Mustafa Kemal Atatürk” İlköğretim
Okulu 2021/2022 eğitim öğretim dönemi
yıllık raporunu onaylar.

Madde 2
Bu karar “Merkez Jupa Belediyesi

Resmi Bildirisi’nde” yayınlanmasından
itibaren 8 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Merkez Jupa Belediyesi
Merkez Jupa Belediye

Meclisi
Meclis Başkanı
Bircan Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/3
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2002),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на годишната програма за
работа за учебната 2022/2023 година на

ООУ,,Неџати Зеќирија’’

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување
на годишната програма за работа за
учебната 2022/2023 година на
ООУ,,Неџати Зеќирија’’, што Советот на
општина Центар Жупа ја усвои на 5-тата
седница одржана на ден 12.09.2022
година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2002 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
58. maddesine dayanarak 13.09.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

SONUÇ

Merkez Jupa –“Necati Zekeriya” İÖO
2022/2023 öğretim yılı çalışma

programının kabul edilmesi kararını ilan
etti

Merkez Jupa Belediyesi Meclisi’nin
12.09.2022 tarihli 5. olağan oturumunda,
Merkez Jupa –“Necati Zekeriya” İÖO
2022/2023 öğretim yılı çalışma programının
kabul edilmesi kararı İLAN EDİLİR.

Merkez Jupa Belediyesi
Belediye Başkanı

Mr-Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/6
12.09.2022 год./ yılı

Советот на Општина Центар Жупа
врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа ,,Сл,
весник на РМ,, бр 05/2002 година и член
49 став 8 од Законот за основното
образование ,,Сл, весник на РМ,, бр,
161/19, 229/20, член 29 став 1 точка 29 од
Статутот на Општина Центар Жупа  ,,Сл,
гласник на Општина Центар Жупа,, бр,
16/2020 година, на 5 редовна седницата
одржана на ден 12.09.2022 ја донесе
следната.

О Д Л У К А
За усвојување на годишната програма

за работа на Основното училиште ,,
Неџати Зекерија,, за учебната

2022/2023 година, Коџаџик-Центар
Жупа

Член 1

Сo оваа одлука cе усвојува годишната
програма за работа на Основното
училиште ,,Неџати Зекерија,, село
Коџаџик, општина Центар Жупа за
учебната 2022/2023 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8-дена по
објавувањето во ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,,

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Претседател
Бирџан Селман

2002y./05 sayılı “MC Res.Gazetesi”nde
yayımlanan, Yerel Özyönetim Yasası’nın
36.maddesinin 1.fıkrasının 6. noktasına,
161/19, 229/20 sayılı 2020/16 sayılı “MC
Res.Gazetesi”nde yayımlanan İlköğretim
Yasası’nın 49.maddesinin 8.fıkrasına,
“Merkez Jupa Belediyesi’nin Res.
Seslenimi”nde yayımlanan Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün 29.maddesinin
1.fıkrasının 29. noktasına dayanarak,
Merkez Jupa Belediyesi’nin Konseyi,
12.09.2022 y. düzenlemiş olduğu oturumda,

Merkez Jupa-Kocacik k. “Necati
Zekeriya” Belediye İlköğretim okulunun
çalışması için yıllık programının
onaylanmasına KARAR  aldı

1.Madde

Bu Karar’la, Merkez Jupa-Kocacik k.
“Necati Zekeriya” Belediye İlköğretim
okulunun 2022/2023 okuma yılı çalışması
için yıllık programı onaylanmaktadır.
.

2.Madde

Karar, “Merkez Jupa Belediyesi’nin Res.
Seslenimi” nde yayımlandıktan 8 gün sonra
yürürlüğe girmektedir.

Merkez Jupa Belediyesi
Merkez Jupa Belediyesi’nin

Konsey Başkanı
Bircan Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 14-335/6
29.09.2020 год./ yılı



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/4
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2005),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на годишниот извештај за

работа на ООУ,,Неџати Зеќирија’’
учебната  2021/2022 година

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за
усвојување на годишниот извештај за
работа за учебната 2021/2022 година на
ООУ ,,Неџати Зеќирија’’, што Советот на
Општина Центар Жупа ја усвои на 5-тата
седница одржана на ден 12.09.2022
година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2005 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
58. maddesine dayanarak 13.09.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

SONUÇ

Merkez Jupa - “Necati Zekeriya” İÖO
2021-2022 öğretim yılı çalışma raporunun

kabul edilmesi kararını ilan etti

Merkez Jupa Belediyesi Meclisi’nin
12.09.2022 tarihli 5. olağan oturumunda,
Merkez Jupa - “Necati Zekeriya” İÖO 2021-
2022 öğretim yılı çalışma raporunun kabul
edilmesi kararı İLAN EDİLİR.

Merkez Jupa Belediyesi
Belediye Başkanı

Mr-Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/7
12.09.2022 год./ yılı

Советот на Општина Центар Жупа
врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа ,,Сл,
весник на РМ,, бр 05/2002 година, и член
29 став 1 точка 31 од Статутот на
Општина Центар Жупа  ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,, бр, 16/2020
година, на 5-та редовна седницата
одржана на ден 12.09.2022 ја донесе
следната:

ОДЛУКА
За усвојување на годишниот извештај
за работата на Основното Општинско
Училиште ,, Неџати Зеќирија,, Центар

Жупа за учебната 2021/2022 година

Член 1
Сo оваа одлука cе усвојува годишниот

извештај за работата на Основното
Општинско Училиште ,,Неџати Зеќирија,,
Центар Жупа за учебната 2021/2022
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8-дена по

објавувањето во ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,,

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Претседател
Бирџан Селман

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2002 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 36.
maddesinin 1. fıkrasının 6. bendi, Merkez
Jupa Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”)
29. Maddesinin 1. Fıkrasının 31. Bendine
dayanarak Merkez Jupa Belediyesi Meclisi
12.09.2022 tarihli   oturumunda aşağıdaki
kararı getirmiştir:

Merkez Jupa Belediyesi Kocacık köyü –
“Necati Zekeriya” Belediye İlköğretim

Okulu 2021/2022 eğitim öğretim dönemi
yıllık raporunun onaylanması KARAR

aldı

Madde 1
Bu karar ile Merkez Jupa Belediyesi

Kocacık köyü – “Necati Zekeriya”
İlköğretim Okulu 2021/2022 eğitim öğretim
dönemi yıllık raporunu onaylar.

Madde 2
Bu karar “Merkez Jupa Belediyesi

Resmi Bildirisi’nde” yayınlanmasından
itibaren 8 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Merkez Jupa Belediyesi
Merkez Jupa Belediye

Meclisi
Meclis Başkanı

Bircan Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/5
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2002),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на годишната програма за
работа за учебната 2022/2023 година на

СОУ,,АТА’’

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување
на годишната програма за работа за
учебната 2022/2023 година на
СОУ,,АТА’’, што Советот на општина
Центар Жупа ја усвои на 5-тата седница
одржана на ден 12.09.2022 година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2002 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
58. maddesine dayanarak 13.09.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

SONUÇ

Merkez Jupa –“Necati Zekeriya” BOO
2022/2023 öğretim yılı çalışma

programının kabul edilmesi kararını ilan
etti

Merkez Jupa Belediyesi Meclisi’nin
12.09.2022 tarihli 5. olağan oturumunda,
Merkez Jupa –“ATA” BOO 2022/2023
öğretim yılı çalışma programının kabul
edilmesi kararı İLAN EDİLİR.

Merkez Jupa Belediyesi
Belediye Başkanı

Mr-Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/8
12.09.2022 год./ yılı

Советот на Општина Центар Жупа
врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа ,,Сл,
весник на РМ,, бр 05/2002 година и член
89-а став 1 алинеја 2 од Законот за средно
образование ,,Сл, весник на РМ,, бр.
44/1995,24/1996,34/1996,35/1997, 82/1999,
29/2002,40/2003,42/2003,67/2004, 55/2005,
113/2005,35/2006,30/2007,49/2007,81/2008
92/2008,33/2010,116/2010,156/2010,18/201
1,42/2011,51/2011,6/2012,100/2012,24/201
3,41/2014,116/2014,135/2014,10/2015,98/2
015, 145/2015, 30/216, 127/2016, 67/2017,
64/2018, 161/2019, 229/2020 член 29 став
1 точка 29 од Статутот на Општина
Центар Жупа  ,,Сл, гласник на Општина
Центар Жупа,, бр, 16/2020 година, на 5-та
редовна седницата одржана на ден
12.09.2022 ја донесе следната:

ОДЛУКА
За усвојување годишна програма за

работа на Средното Општинско
Училиште ,, АТА,, Центар Жупа за

учебната 2022/2023

Член 1
Сo оваа одлука cе усвојува

годишната програма за работа на
Средното Општинско Училиште ,,АТА,,
Центар Жупа за учебната 2022/2023
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8-дена

по објавувањето во ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,,

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Претседател
Бирџан Селман

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2002 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 36.
maddesinin 1. fıkrasının 6. bendi, Orta
Öğretim Yasasının (No: 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002,
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007,
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010,
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011,
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,
145/2015, 30/216, 127/2016, 67/2017,
64/2018, 161/2019, 229/2020 “M.C’nin
Resmi Gazetesi) 89. Maddesinin 1.fıkrasının
2. paragrafı, Merkez Jupa Belediyesi
Tüzüğünün (No:16/2020 “Merkez Jupa
Belediyesi Resmi Bildirisi”) 29. Maddesinin
1. Fıkrasının 29. Bendine dayanarak Merkez
Jupa Belediyesi Meclisi 12.09.2022 tarihli
oturumunda aşağıdaki kararı getirmiştir:

Merkez Jupa Belediyesi – “ATA”
Belediye Lisesi 2022/2023 eğitim öğretim

dönemi yıllık çalışma programının
onaylanması  KARAR

aldı

Madde 1
Bu karar ile Merkez Jupa Belediyesi

– “ATA” Belediye Lisesi 2022/2023 eğitim
öğretim dönemi yıllık çalışma programını
onaylar.

Madde 2
Bu karar “Merkez Jupa Belediyesi

Resmi Bildirisi’nde” yayınlanmasından
itibaren 8 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Merkez Jupa Belediyesi
Merkez Jupa Belediye

Meclisi
Bircan Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/6
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2005),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
усвојување на годишниот извештај за

работа на СОУ,, АТА ’’ учебната
2021/2022 година

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за
усвојување на годишниот извештај за
работа за учебната 2021/2022 година на
СОУ ,, АТА’’, што Советот на Општина
Центар Жупа ја усвои на 5-тата седница
одржана на ден 12.09.2022 година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2005 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
58. maddesine dayanarak 13.09.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

SONUÇ

Merkez Jupa - “ ATA” İÖO 2021-2022
öğretim yılı çalışma raporunun kabul

edilmesi kararını ilan etti

Merkez Jupa Belediyesi Meclisi’nin
12.09.2022 tarihli 5. olağan oturumunda,
Merkez Jupa - “ATA” İÖO 2021-2022
öğretim yılı çalışma raporunun kabul
edilmesi kararı İLAN EDİLİR.

Merkez Jupa Belediyesi
Belediye Başkanı

Mr-Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/9
12.09.2022 год./ yılı

Советот на Општина Центар Жупа
врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа ,,Сл,
весник на РМ,, бр 05/2002 година, и член
29 став 1 точка 31 од Статутот на
Општина Центар Жупа  ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,, бр, 16/2020
година, на 5-та редовна седницата
одржана на ден 12.09.2022 ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За усвојување на годишниот извештај

за работата на Средно  Општинско
Училиште ,, АТА,, Центар Жупа за

учебната 2021/2022година

Член 1
Сo оваа одлука cе усвојува

годишниот извештај за работата на
Средното Општинско Училиште ,,АТА,,
Центар Жупа за учебната 2021/2022
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8-дена

по објавувањето во ,,Сл, гласник на
Општина Центар Жупа,,

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Претседател
Бирџан Селман

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2002 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 36.
maddesinin 1. fıkrasının 6. bendi, Merkez
Jupa Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”)
29. Maddesinin 1. Fıkrasının 31. Bendine
dayanarak Merkez Jupa Belediyesi Meclisi
12.09.2022 tarihli oturumunda aşağıdaki
kararı getirmiştir:

Merkez Jupa Belediyesi – “ATA”
Belediye Lisesi 2021/2022 eğitim öğretim
dönemi yıllık raporunun onaylanması
KARAR aldı

Madde 1
Bu karar ile Merkez Jupa Belediyesi

– “ATA” Belediye Lisesi 2021/2022 eğitim
öğretim dönemi yıllık raporunu onaylar.

Madde 2
Bu karar “Merkez Jupa Belediyesi

Resmi Bildirisi’nde” yayınlanmasından
itibaren 8 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Merkez Jupa Belediyesi
Merkez Jupa Belediye

Meclisi
Meclis Başkanı

Bican Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/6
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2002),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден13.09.2022 год.  го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката
заформирање на Општински совет за

социјална заштита

СЕ ОБЈАВУВАодлуката за формирање на
Општински совет за социјална заштита ,
што Советот на општина Центар Жупа ја
усвои на5-тата седница одржана на
ден12.09.2022година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2005 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2022
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
59. maddesine dayanarak 14.06.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

Sonuç

Sosyal koruma belediye meclisinin
kurulmasına ilişkin kararın ilan edilmesi

Merkez Jupa Belediye Meclisinin
12.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen 5.
Oturumunda kabul ettiği Sosyal Koruma
Belediye Meclisinin kurulmasına ilişkin
kararı yayınlandı.

Merkez Jupa Belediye
Başkanı

Mr- Ariyan İbraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/10
12.09.2022 год./ yılı

Врз основа на член 22 став 7 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник
на РМ бр.05/02) и член  29 став 1 алинеја
44 од Статутот на Општина Центар Жупа
( Службен гласник на Општина Центар
Жупа бр.16/2020) , а во врска со член 141
и 142 од Законот за Социјална заштита(
,,Службен весник на РСМ бр.104/19) ,
Советот на Општина Центар Жупа на 5-
та редовна седница одржана на
12.09.2022 година , донесе:

ОДЛУКА
За формирање на Општински совет за

социјална заштита

Член 1

Со оваа одлука се формира Општински
совет за социјална заштита.

Член 2

Општински совет за социјална заштита е
составен од преставници на  општинската
администрација , центарот за социјална
работа, даватели на услуги , верски
заедници,здруженија , установи од
областа на образованието , здравствената
заштита , вработувањето , полицијата или
јавното обвинителство , од подрачјето на
Општина Центар Жупа.

Yerel Yönetim Yasasının 22. maddesinin 7.
fıkrası (No: 05/02 sayılı Makedonya
Cumhurıyeti’nin Resmi Gazetesi) ve Merkez
Jupa Belediyesi Tüzüğünün 29. maddesinin
1. Fıkrası, 43. bendi ( no: 16/2020 sayılı
Merkez Jupa Belediyesi Resmi Gazetesi ) ve
Sosyal Koruma Kanunun 141 ve 142
maddelerine dayanarak ( no: 104/19 sayılı
Makedonya Cumhuriyeti’nin Resmi
Gazetesi ) Merkez Jupa Belediye Meclisi
12.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen 5.
olağan oturumunda aşağıdakileri kabul etti:

Karar
Sosyal Koruma Belediye Meclisinin

kurulması

Madde 1
Bu kararla Sosyal Koruma belediye meclisi
kurulur.

Madde 2

Merkez Jupa Belediyesi’nden Belediye
Sosyal Koruma Meclisi:  belediye
yönetiminin temsilcileri, sosyal hizmet
merkezi , hizmet sağlayıcıları , dini
topluluklar , dernekler, eğitim alanındaki
kurumlar ,  sağlık hizmeti, istihdam, polis
veya savcılık temsilcilerinden oluşur.



Член 3

Општинскиот совет за социјалната
заштита брои 11(единаесет) членови.

Член 4

Мандатот на членовите на Општинскиот
совет за социјална заштита е во траење на
4 ( четири) години, со право на повторен
избор.

Член 5

Оваа одлука влегува на сила со денот на
донесувањето, а истата ќе се објави во
Службен Гласник на општина Центар
Жупа.

Општина Центар Жупа
Совет на Општина Центар Жупа

Бирџан Селман

Madde 3
Sosyal Koruma belediye meclisinin 11 (on
bir ) üyesi vardır.

Madde 4
Belediye Sosyal Koruma Meclisi üyelerinin,
yeniden seçilme hakkını vererek, 4 (dört)
yıllık süreliğine atanırlar .

Madde 5

Bu karar, kabul edildiği gün yürürlüğe girer
ve Merkez Jupa Belediyesi Resmi
Bildirisi’nde yayınlanacaktır.

Merkez Jupa Belediyesi
Merkez Jupa Belediye Meclis Başkanı

Bircan Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/8
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2002),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден13.09.2022 год.  го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за
именување на членови во

Општинскиот совет за социјална
заштита

СЕ ОБЈАВУВА решението за именување
на членови во Општински совет за
социјална заштита , што Советот на
општина Центар Жупа ја усвои на 5-тата
седница одржана на ден 12.09.2022
година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının
(No:05/2005 “M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50.
maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ve 62.
maddesinin 4. fıkrası, Merkez Jupa
Belediyesi Tüzüğünün (No:16/2022
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Bildirisi”),
59. maddesine dayanarak 14.06.2022 tarihi
oturumda Merkez Jupa Belediye Başkanı:

Sonuç

Sosyal Koruma belediye meclisi
üyelerinin atanmasına ilişkin kararı

yayınlanması

Merkez Jupa Belediye Meclisinin
12.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen 5.
oturumunda kabul ettiği Belediye Sosyal
Koruma Meclisine üye atanma kararı
yayınlandı.

Merkez Jupa Belediye,
Başkanı

Mr. Ariyan İbraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/11
12.09.2022 год./ yılı

Врз основа на член 22 став 7 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник
на РМ бр.05/02) и член 29, став 1 алинеја
43 од Статутот на Општина Центар Жупа
( Службен гласник на Општина Центар
Жупа бр.16/2020) , а во врска со член 141
и 142 од Законот за Социјална заштита(
,,Службен весник на РСМ бр.104/19) ,
Советот на Општина Центар Жупа на 5-
та редовна седница одржана на
12.09.2022 , донесе:

РЕШЕНИЕ
За именување на членови на

Општински совет за социјална
заштита

Член 1

За членови на Општински совет за
социјална заштита се именуваат :

- Сенада Ракиповска – преставник
од Општина Центар Жупа

- Исмаил Мерсимовски –
Преставник од ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјални работи Дебар

- Исни Телќиу – преставник од
Црвен Крст – Дебар

- Ферзи Исламовски – преставник
од ЈЗУ Здравствен Дом – Центар
Жупа

- Семина Ракиповска – преставник
од ООУ,,Мустафа Кемал
Ататурк,,Центар Жупа

- Аќиф Селман- преставник од
ОУ,,Неџати Зеќерија,, с.Коџаџик

Yerel Yönetim Yasasının 22. maddesinin
7. fıkrası (No: 05/02 sayılı Makedonya
Cumhurıyeti’nin Resmi Gazetesi) ve
Merkez Jupa Belediyesi Tüzüğünün 29.
maddesinin 1. fıkrası, 43. bendi ( no:
16/2020 sayılı Merkez Jupa Belediyesi
Resmi Gazetesi ) ve Sosyal Koruma
Kanunun 141 ve 142 maddelerine
dayanarak ( no: 104/19 sayılı
Makedonya Cumhuriyeti’nin Resmi
Gazetesi ) Merkez Jupa Belediye Meclisi
12.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen 5.
olağan oturumunda aşağıdakileri kabul
etti:

Karar
Belediye Sosyal Koruma meclisi

üyelerinin atanması

Madde-1
Belediye Sosyal Koruma meclisinin
üyeleri olarak aşağıdakiler atanır:
Senada Rakipovska – Merkez Jupa
Belediye temsilcisi
İsmail Mersimovski – Belediyeler
arası Sosyal İşler Merkezi
Temsilcisi- Debre
İsni Telkiu- Kızılhaç temsilcisi –
Debre
Ferzi İslamovski – Merkez Jupa
Sağlık Merkezi temsilcisi
Semina Rakipovska – Merkez Jupa
B.İ.O “Mustafa Kemal Atatürk”
okulunun temsilcisi
Akif Selman – Kocacik köyü “Necati
Zekeriya” ilkokulunun temsilcisi



- Хакан Емро – Преставник од
СОУ,,АТА,, Центар Жупа

- Шемо Ајвазовски – Преставник
од МВР - Дебар

- Мухарем Имеровски-преставник
од Центар за вработување Дебар

- Енсар Рахман – преставник од
Исламска верска заедница

- Адмир Мустафовски- преставник
од здружение
ЗПК,,Коџатурк,,с.Коџаџик.

Член 2

Членовите на Општинскиот совет за
социјална заштита се именуваат со
мандат во траење од 4 ( четири) години,
со право на повторен избор.

Член 3

Решението влегува во сила со денот на
донесувањето , а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Центар
Жупа,,

Совет на Општина Центар Жупа,
Претседател,

Бирџан Селман

Hakan Emro – Merkez Jupa   B.O.O “ATA”
lisesinin temsilcisi
Şemo Ayvazovski – İçişleri Bakanlığının
temsilcisi – Debre
Muharem İmerovski – İstihdam Merkezi
temsilcisi – Debre
Ensar Rahman – İslam Dini Cemaatinin
temsilcisi
Admir Mustafovski – Eğitim ve Kültür
“Kocatürk” derneğin temsilcisi - Kocacik

Madde 2

Belediye Sosyal Koruma Meclisi üyeleri,
yenıden seçilme hakkını vererek, 4 (dört)
yıllık süreliğine atanırlar .

Madde 3

Bu karar, kabul edildiği gün yürürlüğe girer
ve Merkez Jupa Belediyesi Resmi
Bildirisi’nde yayınlanacaktır.

Merkez Jupa Belediye Meclisi
Merkez Jupa Belediye Meclis Başkanı

Bircan Selman



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/9
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2002),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден13.09.2022 год.  го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката
заусвојување на Планот за заштита и

спасување од природни непогоди и
други несреќи на Општина Центар

Жупа

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување
на Планот за заштита и спасувањеод
природни непогоди и други несреќи на
Општина Центар Жупа , што Советот на
општина Центар Жупа ја усвои на 5-тата
седница одржана на ден 12.09.2022
година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının (No:05/2005
“M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50. maddesinin
1. fıkrasının 3. bendi ve 62. maddesinin 4.
fıkrası, Merkez Jupa Belediyesi Tüzüğünün
(No:16/2022 “Merkez Jupa Belediyesi
Resmi Bildirisi”), 58. maddesine dayanarak
14.06.2022 tarihi oturumda Merkez Jupa
Belediye Başkanı

Sonuç

Merkez Jupa Belediyesinin doğal
afetlerden ve diğer kazalardan korunma

ve kurtarma planının kabulüne ilişkin
kararı yayınlanması.

Merkez Jupa Belediye Meclisinin 12.09.22
tarihinde gerçekleştirilen 5. Oturumunda
kabul ettiği, Merkez Jupa Belediyesi doğal
afetlerden ve diğer kazalardan korunma ve
kurtarma planının kabulüne ilişkin kararı
yayınlandı.

Merkez Jupa Belediye Meclis
Başkanı

Mr. Ariyan İbraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/12
12.09.2022 год./ yılı

Врз основа на член 36 став 1,точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02), а во врска со член 7, член 10, член 11, член 13 став 1 и
член 14 од Законот за заштита и спасување ( Службен Весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 83/18, а врз основа на известувањето издадено
од Дирекција за заштита и спасување архивски број 09-28/2 од 18.07.2022 година,заверено
во архивата на Општина Центар Жупа со архивски број 03-319/3 од 21.07.2022 година,
Советот на Општина Центар Жупа на 5-та редовна седница одржана на 12.09.2022 ,
донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Планот за заштита и спасување од природни неподоги и други
нескреќи  на Општина Центар Жупа

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Центар Жупа  го усвојува Планот за заштита и
спасување од природни непогоди и други несреќи на Општина Центар Жупа.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во ,,Службен гласник
на Општина Центар Жупа

Совет на Општина Центар Жупа,
Претседател,

Бирџан Селман



1

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ
НЕСРЕЌИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Април 2022, Центар Жупа



2

I. ВОВЕД

Планот по мерките за заштита и спасување опфаќа планирање и подготвување на
активности за спроведување на мерките за заштита и спасување согласно прописите за заштита и
спасување.  Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на  дејства и
постапки од превентивен и оперативен карактер, кои се подготвуваат и спроведуваат согласно
Законот за заштита и спасување од страна на органите на државната управа, единиците на
локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите кои  ја
предвидуваат, планираат и спроведуваат организацијата на мерките. Мерките за заштита и
спасување се во функција на превенција (примена на вградените стандарди и нормативи при
планирањето и уредувањето на просторот, спроведување на активности и постапки за навремено
предупредувањее на населението за можни опасности, обезбедување на материјална база за
средства за лична и взаемна заштита  и кадровски опремен и обучен потенцијал), како  и во
оперативна функција во системот за заштита и спасување (задолжително планирање,
организирање и преземање на мерки, активности и постапки во случај на постоење на
непосредна опасност, за време на траењето на опасноста и отстранувањето на последиците од
опасноста).

Системот за заштита и спасување е организиран на две нивоа и тоа локално со
формирање на просторни (општински) штабови и единици за заштита и спасување и
државно со формирање на републички штаб и републички сили за заштита и спасување.
На локално ниво просторни сили за заштита и спасување формира локалната самоуправа,
како и трговските друштва, државните органи и служби.

Планот за заштита и спасување ги опфаќа мерките и активностите предвидени со
законот за заштита и спасување. Мерките за заштита и спасување ги спроведуваат
републичкиот штаб за заштита и спасување заедно со локалниот штаб во кој се и
просторните сили за заштита и спасување.

Мерките за заштита и спасување опфаќаат планирање, организирање и
спроведување на активности и задачи со цел намалување или отстранување на
опасностите од појава на непогоди, како мерки и задачи за делување кога тие ќе настанат.

Мерките за заштита и спасување можат да бидат:
1. Евакуација
2. Засолнување
3. Згрижување на настраданото и загрозеното население
4. Спасување на урнатини
5. Заштита и спасување од поплави и уривање на брани
6. Радиолошка, биолошка и хемиска заштита
7. Заштита и спасување од пожари
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8. Прва медицинска помош
9. Заштита од неексплодирани убојни средтства
10. Асанација на теренот
11. Заштита и спасување на животните и производите од животинско
потекло
12. Заштита и псасување на растенијата и производите од растително
потекло
13. Заштита на животната средина и природата
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II. ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

1. План за евакуација

Евакуацијата подразбира планско, организирано, контролирано и привремено преместување на
населението и материјалните добра, од потенцијално загрозеното или веќе загрозеното подрачје,
на помалку загрозено или потполно безбедно подрачје. Со овој план неопходно е да се
дефинираат силите и материјално-техничките средства како и начинот на употреба на истите при
спроведувањето на мерката евакуација.

Планот  за евакуација содржи:
- подсетник за употреба на Планот за евакуација за извршување на задачите од почеток на

непосредната опасност до завршувањето на евакуацијата,
- преглед список на одборот за евакуација (име ипрезиме, должност, адреса).

- список на одборот за прифат на  евакуираните (име и презиме, должност, адреса на живеење), -
поименичен список  на екипите за разведување,
- преглед на единиците за одржување на редот, здравствените екипи и екипи на Црвениот крст на

Република Македонија,
- преглед  на бројот на жителите кои се евакуираат по месните заедници и другите облици на

месната самоуправа и вкупно за општината, реоните за собирање,
- правците на движење и чувствителните  објекти на нив и реоните за разместување,

- организација на прифатот, сместувањето, исхраната и згрижувањето на евакуираното население,
- преглед на материјални добра кои се евакураат, количините, кој и каде  ги евакуира,
- преглед на моторните возила со кои ќе се изврши евакуацијата по видови, обезбедување,

правците на движење и бројот на турите,
- преглед на бројот на жителите кои се евакураат пеш, самостојно кај свои роднини,
- распоред на населението во реоните на разместување, локација на поедини органи, здравствени
установи, училишта и друго,
- број на населението за кое се проценува дека ќе биде згрижено,
- трговските друштва, јавни претпријатија, установи и служби кои учествуваат во згрижувањето,
(што обезбедуваат и во кои реони),
- здравствени установи кои учествуваат во  згрижувањето, со кои кадрови и во кои реони,
- социјални, хуманитарни и други организации кои учествуваат во згрижувањето и нивните задачи,
- задача на единиците за одржување на редот  во врска со згрижувањето на населението.

2. План за засолнување на населението, материјалните и културните добра

Со овој план неопходно е да се опфатат сите капацитети на објектите за засолнување на
населението, материјалните и културните добра, начинот на употреба, одржување и изградба на
нови засолништа и други заштитни oбјекти погодни за засолнување на населението,
материјалните и културните добра.

Планот за засолнување на населението, материјалните и културните добра содржи:
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- потсетник за употребата на Планот за засолнување на населението, материјалните и културните
добра,
- преглед на превентивните и оперативни мерки за заштита со носителите,

- шема за засолнување спрема видот, местото и капацитетот,
- список на граѓаните по засолништа  кои ќе ги користат и правци на движење кон засолнишните
објекти,
- основни определби за начинот на организирање и спроведување на засолнувањето на
населението, материјалните и културните добра,
- преглед на капацитетите на засолништата со дополнителна заштита,

- преглед на потребите при засолнувањето на населението, материјалните и културните добра по
место на работа и престој.
- преглед на засолнишните  капацитети со  основната заштита,
- преглед на потребите на луѓето, материјалните и културните добра по место на живеење,

- преглед на силите и материјално-техничките средства кои ќе бидат вклучени во  спроведување
на мерката засолнување на населението, материјалните и културните добра,
- план за одржување и градба на нови капацитети за засолнување на населението материјалните и
културните добра,
- план за изворите на средствата за финансирање на одржувањето и изградбана  нови капацитети
за засолнување,

3. План за згрижување на настраданото и загрозеното население

Со планот за згрижување на настраданото и загрозеното населениесе опфаќаат сите
категории на население кои поради природните непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и
други несреќи се евакуираат на безбедна територија.

Со овој план се дефинираат силите и материјално-техничките средства како и начинот на
нивна употреба при спроведувањето на мерката згрижување на настраданото и загрозеното
население.
Планот за згрижување на настраданото и загрозено население содржи:

- потсетник за употреба на Планот за згрижување на настраданото и загрозено население,
- организација на силите носители на згрижувањето на настраданото и загрозеното население
(кој, што,  колку и во кој рок треба да направи за згрижувањето на настраданите и загрозените),
- можниот број на настрадано и загрозено население,
- начин на пронаоѓање на настраданото и загрозено население,
- места на собирање, укажување на прва медицинска и друга помош и нега на настраданото и

загрозено население,
- преглед на бројот на жителите по категории кои треба да се згрижат,
- преглед на силите за згрижување на населението,
- снабдувачи со храна, вода, лекови, медицински установи, верски и хуманитарни организации,
транспортни организации и сл.
- обезбедување на сместувањето и исхраната на настраданото  и загрозено население.
4. План за радиолошка, хемиска и биолошка заштита
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Радиолошката, хемиска и биолошка заштита се организира со цел за спречување, ублажување
или отстранување на последиците за населението, животинскиот и растителен свет во случај на
дејство на радиолошки, хемиски и биолошки средства.
План за радиолошка, хемиска и биолошка заштита содржи:
- потсетник за употреба на Планот за радиолошка, хемиска и биолошка заштита,

- постапка на граѓаните, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа,
трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби на знакот  “опасност од РХБ
средства” ,
- преглед и начин на употреба на единиците за радиолошка, хемиска и биолошка заштита,
- преглед на средствата и реонот за деконтаминација на населението, материјалните и

културните добра,
- начин и постапка во спроведувањето на мерката за лична и колективна радиолошка, хемиска и

биолошка заштита,
- преглед на органите за радиолошка, хемиска и биолошка  контрола на територијата,
- преглед на лаборатории за обавување на  соодветни радиолошки, хемиски и биолошки анализи,
Планот се разработува на карта на територијата и се прикажуваат  следните елементи:
- места на набљудувачки станици,
- локација на радиолошки, хемиски, биолошки  метеоролошки станици,
- локација на центарот за известување,
- извидувачките патроли и правците на нивно радиолошко, хемиско и биолошко извидување,
- реони на локација на единиците и правците на употреба,

- локација на станиците за деконтаминација,
- реонот за деконтаминација и единицата која го развива,

- разместување на микробиолошките, хемиските и радиометриски лаборатории,
- водоводните станици, бунари и места уредени со пристап за земање и црпење на вода,
- преглед на трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби, кои се ангажираат во

радиолошката, хемиската и биолошката заштита,
- преглед на единиците за заштита и спасување (општа намена и специјализирани) кои се

ангажираат во радиолошката, хемиската и биолошката  заштита,
- преглед на магацините и складовите со сретствата за деконтаминација,

- преглед на магацините и складовите со заштитни средства.

5. План за заштита и спасување од урнатини

Со овој план неопходно е да се опфатат превентивните активности во постапката при
донесувањето на просторните и урбанистички планови, градежно-техничките и други мерки, со
кои би се намалило штетното влијание на природните и други несреќи, како што се земјотрес,
одрон, лизгање на земјиштето, воздушни и артилериски удари и слично.

Покрај превентивните мерки за заштита и спасување од урнатини се планираат и мерки за
заштита од последиците на урнувањето, а тоа се: извидување на урнатините, пронаоѓање на
затрупани под урнатините, обезбедување на оштетените и поместени конструкции на зградите и
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објекти, извлекување на затрупаните вон зоната на урнатини и превзимање на мерки за прва
медицинска помош, идентификување и погребување на погинатите, гасење на евентуалните
пожари, хигиенско епидемиолошката заштита, извлекување и обезбедување на материјалните
добра од урнатите и оштетени објекти, регулирање на сообраќајот за време на интервенцијата,
асанација на теренот, организацијата на прифат и помошта на настраданите.

Планот за заштита и спасување од уранатини содржи:
- потсетник за употребата на Планот за заштита и спасување од уранатини,
- шема на населеното место со стамбените и други објекти за кои се проценува дека можат да

бидат урнатини или затрупани,
- преглед на превентивните и оперативни мерки за заштита со носителите,
- преглед на бројот на граѓаните кои живеат или работат во тие објекти,
- преглед на силите кои ќе бидат ангажирани во спасување од урнатините и нивниот начин на

употреба,
- преглед на градежно-техничките и други материјално-технички средства кои ќе бидат

употребени за спасување од уранатини,
- места за депонирање на материјалот од урнатините,
- правци на сообраќајниците и транспортот  на урнатиот  материјал,
- преглед на екипите од прва помош кои ќе учествоваат во заштитата и спасувањето од

урнатините.
Планот за заштита и спасување од  урнатини треба да биде представен на картата на

територијата, со графички приказ на  сите наведени активности. Во зависност од големината на
територијата и комплексноста на активностите можат да бидат користени една или повеќе карти и
планови на општината-градот во соодветен размер.

6. План за заштита и спасување од поплави

Со овој план се опфаќаат мерките за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра
кои се загрозени од поплавите предизвикани од високите водостои на реките или езерата поради
обилни врнежи, топење на снегот, хаварии на хидроелектраните и водозаштитните објекти.
Нивото на планирање на превентивните мерки подразбира: изградба, одржување и санирање на
оштетените објекти за заштита од поплави, набљудување и извидување на состојбата со
водостојот, правовремена евакуација на населението и материјалните добра.

Мерките за заштита и спасувања од поплави покрај превентивните активности
подразбира и обезбедување превоз преку реките и езерата, испумпување на водата од
поплавените објекти и извлекување на настраданите, како и снабдување на загрозеното
население од поплавите.
Планот за заштита и спасување од поплави содржи:
- потсетник за употреба на планот за заштита и спасување од поплави,
- организација и начин на употреба на силите за заштита и спасување и другите субјекти кои се
ангажираат во случај на поплава,
- преглед на превентивните и оперативни мерки за заштита со носителите,
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- преглед и состојба со водозаштитните објекти на подрачјето на ризик од поплави,
- преглед на подрачја потенцијално загрозени од поплави (подрачја околу реки, езера и
акумулации),
- преглед на бројот на загрозеното население од поплави,
- преглед на материјалните добра кои подлежат на евакуација ово случај на поплава,
- организација и начин на снабдување на населението во поплавените подрачја,
- преглед на единиците за спасување со план за употреба на истите по реони,
- преглед на материјалните средства, пловните средства и други помагала кои се ангажираат во
заштитата и спасувањето од поплавите.

7. План за заштита и спасување од пожари

Планот за заштита и спасување од пожари подразбира подготовки и спроведување
превентивни мерки за попречување на избивањето пожари како и подготовки и спроведување
мерки за гасење на пожарите и санација на последиците од пожарите.

Доброволните противпожарни здруженија ја планираат, подготвуваат и спроведуваат заштита од
пожари во согласност со Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникарството.
Планирањето на заштитата и спасувањето од пожари од страна на органите на државната управа,
единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавнте претпријатија,установи и служби
подразбира: организирање и подготовка на силите за гасење на пожарите, организирање на
набљудувањето и известување за појавите на пожар, гасење и локализирање на пожарите,
спасување на луѓето и материјалниите добра од објектите и подрачјата загрозени со пожари.
Планот за заштита и спасување од пожари содржи:
- потсетник за употреба на Планот за заштита и спасување од пожари,
- организација на превентивните мерки за заштита од пожари во стамбени, деловни и други
објекти,
- преглед на потенцијалните зони на пожари (шумски површини, магацини и складови на

стопанските, воени и други институции, запаливи објекти и слично),
- преглед на единиците за заштита од пожари и противпожарните друштва со планот за употреба
на истите по реони и објекти,
- преглед на формациските и прирачни средства за гасење пожари кај трговските друштва, јавни

претпријатија, установи и служби и куќните совети,
- шеми на запаливите објекти, противпожарните правци и водни станици со упатство за употреба
и приоритети.

8. План за заштита од неексплодирани убојни средства

Заштитата од неексплодирани убојни средства подразбира: пронаоѓање, обележување,
отстранување, дезактивирање и уништување на неексплодирани убојни средства.

Отстранувањето, дезактивирањето и уништувањето можат да го работат само
специјализирани организации и тимови.



9

Планирањето на заштитата од неексплодирани убојни средства се врши од страна на
Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со специјализираните тимови за деминирање, а
единиците на локалната самоуправа ги планираат мерките за обележување на опасните зони и
начинот за санација и известување за опасностите.

Планот за заштита и спасување од неексплодирани убојни средства содржи:
- потсетник за употреба на Планот за заштита и спасување од неексплодирани убојни  средства,
- план за обележувања на опасни зони,
- преглед на внесени опасни зони,
- упатство за постапката и начинот за известување на граѓаните кои пронашле неексплодирани

убојни средства,
- карти со локации за уништување на неексплодирани убојни средства и правци на превозот,

- преглед на силите и средствата кои ќе извршуваат дезактивирање и уништување на
неексплодираните убојни средства.

9. План за прва медицинска помош

Првата медицинска помош подразбира благовремена интервенција на здравствените сили
со стандардни и прирачни средства на лице место на повредените, ранетите и заболените
граѓани, кои во одреден момент се загрозени природните и други несреќи. Овој вид на заштита и
спасување подразбира и транспорт на ранетите, повредените и заболените до најблиската
здравствена установа како и обезбедување и планирање  резерви на крв и крвна плазма.
Планот за прва медицинска помош содржи:

- потсетник за употреба на Планот за прва медицинска помош,
- здравствени установи кои се ангажираат на оваа задача, нивните локации, кадарот и средствата

со кои се ангажираат,
- преглед на собирните места за прифаќање на повредените, начинот и правците на нивната

евакуација,
- расположивите количини на лекови и друг  санитетски материјал, и местата на нивна локација,
- преглед на единиците за прва медицинска помош, нивната опременост и начин на употреба,

- преглед на екипите за прва помош на Црвениот крст на Републока Македонија,  нивните задачи
во укажувањето на  прва помош и давањето на нега на заболените лица,
- транспортните средства кои можат да се издвојат за итна интервенциј и кој со нив располага,
- реоните, местата или објектите кои треба посебно да се уредат за оваа цел.

10. План за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло

Заштитата и спасувањето на животините и производите од животинско потекло
подразбира превентивна контрола на здравјето на животните, укажување прва ветеринарска
помош на заболениот добиток, контрола на суровините, производите и отпадот од животинско
потекло, контрола на исправноста на добиточната храна и вода, како и отстранување на лешеви
од животни и отпадоци од анимално потекло.
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Планирањето на мерките за заштита и спасување на животните и производите од
животинско потекло се извршува од страна на органите на државната управа, единиците на
локалната самоуправа како и од правните лица чија  дејност е заштитата на животните и контрола
на исправноста на производите од животинско потекло.

Планот за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло
содржи:
- потсетник за употреба на Планот за заштита на животните и производите од животинско потекло,
- бројчан преглед на животните по видови кои би можеле да бидат загрозени од природните и
други несреќи на одредена територија,
- преглед на силите за заштита и спасување на животните,
- преглед на институциите и поединци оспособени за контрола на здравјето на животните и
исправноста на суровините за производи од животинско потекло како и инспекциските служби за
контрола на исправноста на производите од животинско потекло,
- преглед на локации за згрижување на евакуираните животни со организацијата за прифат и

понатамошна заштита на животните,
- преглед на локации за одлагање и уништување на неупотребливите производи од животинско
потекло како и лешевите на загинатите и умрени животни.
Планот на мерки за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло се
изработува графички на карта на територијата и во табеларен преглед, во кој се внесуваат
следните податоци:
- локација на ветеринарни прифатилници, амбуланти и станици,
- локациии на кланици од  стационарен или полски тип,

- реон за распоред на ветеринарните единиц,
- фарми за говеда, свињи, овци и живина,
- локации на ладилници и капацитети,
- правци и реони за евакуација на добитокот,
- предвидени места за закоп на загинатите и умрени животни како и за расипаните производи.

11. План заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло

Со овој план се предвидуваат превентивните мерки за заштита на растенијата и
производите од растително потекло од евентуални растителни болести, епифитотни штетници,
плевели, радиолошки, хемиски и биолошки загадувања, и други несреќи (град, пожар, и сл.).

Облиците за заштита на растенијата и производите од растително потекло се  најнапред
врзани за изборот на соодветни сорти, примена на агро-технички мерки и средства за заштита на
растенијата, правилно складирање, како и благовремено збирање на растителните плодови во
случај на опасност од природни непогоди епидемии, епизоотии, епифитотии  и други несреќи.
Планот за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло содржи:
- потсетник за употребата на Планот за заштита и спасување на растенијата и производите од

растително потекло,
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- начин на спроведување на мерката за заштита и спасување на растенијата и производите од
растително потекло,
- преглед на институциите кои се занимаваат со заштитата на растанијата и производите од
растително потекло,
- преглед на средствата за заштита на растенијата и начинот на нивно обезбедување - преглед на

единиците за заштита и спасување кои се ангажираат.
Планот се изработува на карта на територијата на единицата на локалната самоуправа и ги содржи
следните податоци:
- реоните на складирање на растителните производи, капацитети во тони и видот на производите
кои ќе бидат складирани,
- реоните на земјоделските површини,

- реоните на шумските површини кои треба да се контролираат,
- распоред на противградните лансери,
- реоните и распоредот на силосите и ладилниците,
- распоред на  екипите за заштита на растенијата и производите од растително потекло.
Покрај овие податоци, на картата во вид на табеларен преглед се прикажуваат земјоделските
површини, механизацијата и објектите за заштита на растенијата растителните производи.

12. План за асанација на теренот

Asanacija na terenot podrazbira prevzemawe sanitarno-higenski i sanitarno
tehni~ki merki na zagrozenoto podra~je so cel da se spre~i {ireweto na zarazi i
epidemii i na drugi podra~ja.

Planiraweto na asanacijata terenot sodr`i:
- potsetnik za upotreba na Planot za asancija na terenot:
- pregled na ekipite za indetifikacija na zaginatite lica;
- mesta i na~in na zakopuvawe na le{evite na lu|eto;
- sobirni mesta za identifikacija i sudsko medicinska ekspertiza;
- na~in na trasportirawe na na le{evite od lu|eto do sobirnite mesta i od

sobirnite mesta do mestata na zakop;
- pravci na transport na le{evite;
- mesta i na~in na zakop na le{evite na ubienite, zaginatite i umrenite

`ivotni;
- sobirni mesta i drugi merki okolu zakopuvaweto na le{evite od `ivotni;
- na~in na transport i sredstva za transport na le{evite do mestata za zakop ili

prerabotka;
- merki za dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija;
- na~in i mesta za otstranuvawse na otpadnite i zagadenite matrejali i voda;
- privremen na~ini za snabduvawe so ispravna voda za vreme na sproveduvaweto

na sanacionite merki vodata i objekti na vodosnabduvawe;
- matrejalno obezbeduvawe na edenicite za asanacija i na~inot na nivnoto

snabduvawe za vreme na sproveduvaweto na asanacijata;

1.POTSETNIK
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ZA UPOTREBA NA PLANOT ZA ASANACIJA NA TERENOT

Asanacija na terenot opfa}a:
- Pronao|awe, sobirawe identifikacija, transport i pogrebuvawe na zaginatite

i umrenite lica;
- Sobirawe, transport i zakop na uginatite i pcovisani `ivotni;
- Sobirawe i uni{tuvawe na na site vidovi otpadi i drugi opasni materii koi go

zagrozuvaat `ivotot i zdravjeto na lu|eto;
- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na terenot i objektite;
- Asanacija na objektite za vodosnabduvawe;

1.ПРЕГЛЕД НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ СО НОСИТЕЛИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА
ЗА АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ И ПРЕГЛЕД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ СУБЈЕКТИ СО НИВНИ

ПОДАТОЦИ

Освен Општина Центар Жупа и механизацијата со која располага општината, во делот на заштита
и спасување на територијата на Општина Центар Жупа во асанација на теренот вклучени се и
медицински екипи,јавно претпријатие, приватни субјекти/фирми кои се во соработка со
општината,месните заедници, верските заедници, универзалната единица и просторни сили за
заштита и спасување на Општина Центар Жупа и Општинскиот штаб за заштита и спасување на
Општина Центар Жупа..

2.ПРЕГЛЕД НА СУБЈЕКТИ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКАТА ЗА
АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ СО НИВНИ ПОДАТОЦИ

Re.br. Subjekti Adresa Tel.br

1. Аријан Ибраим, градоначалник на
Општина Центар Жупа Центар Жупа /

2.

Фјорим Вејселовски, овластено лице од
Општина Центар Жупа за подготвување

и извршување на работни задачи  во
врска со превенција и справување со

кризна состојба

Центар Жупа /

3.
Бирџан Селман, командант на
општински штаб за заштита и

спасување на Општина Центар Жупа

с.Коџаџик – Центар
Жупа /

4.
Еран Зубер, раководител на одделение

за финансиски прашања Центар Жупа /

5. Ферзи Исламовски, медицинско лице -
доктор Центар Жупа /

6. ЈП КАЛЕ Центар Жупа /
ЕДО КОМ Центар Жупа

НАФИ КОМ Центар Жупа

ШЕФКИ ТРАНС С.Коџаџик – Центар
Жупа

Лиса-Ком МС ДООЕЛ Кавадарци
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3.PREGLED NA EKIPI
ZA IDENTIFIKACIJA NA ZAGINATITE LICA

Re.br. Subjekti Adresa Tel.br

1. Еран Зубер, ракводител на одделение за
финасии

с.Брештани, Центар
Жупа 071 318 472

2. Фјорим Вејселовски, виш соработник за
улици и патишта Центар Жупа 070 241 575

3. Решат Ајдин, претставник од верска
заедница

с. Мал Папрадник,
Центар Жупа /

4. Ферзи Исламовски, медицинско лице-
доктор Центар Жупа 070 789 212

4. NA^IN NA TRANSPORTIRAWE
NA LE[EVITE OD LU\ETO OD SOBIRNITE MESTA I OD SOBIRNITE MESTA

DO MESTOTO NA ZAKOP

Transportot na le{evite od lu|eto do sobirnite mesta i od sobirnite mesta do
mestata na zakop }e se odviva врз основа на верските обичаи во соработка со месните заедници
каде што се наоѓаат гробните места,верските заедници и посегнатата страна, односно семејството
на починатиот.

5. MESTA I NA^IN NA
ZAKOP NA LE[EVITE NA UBIENITE,  ZAGINATITE I UMRENITE @IVOTNI
Местото и начинот на закоп на лешевите на убиените, угинатите и умрените животни се врши од
страна на Општина Центар Жупа, со пренесување на лешот со помош на моторни возила во
сопственост на општината во Пареши, каде општината има предвидено место, односно има
ископано јама каде се врши закоп на лешевите од животни.

6.MERKI ZA DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJА

Pri asanacija na zagrozenite podra~ja neminovno e primena na merkite za
Dezinfekcija,Dezinsekcija i Deratizacija.

Dezinfekcija

E osnoven proces so koj se namaluva virulencijata,se otsranuvaat ili celosno uni{tuvaat
patogenite mikroorganizmi – pri~initeli na zarazni zaboluvawa, prisutni teloto,vo
vodata, na hranata, predmetite ili vo prostorot.

Za taa cel koristime dezinficiensi ( hemiski soidinenija ili sredstva) so visok
kvalitet bezopasni po zdravjeto na lu|eto i `ivotnite.

Metodi na dezinfekcija se: prskawe, orosuvawe ili aerosoli, vo zavisnost od mestoto koe
treba da se tretira.
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Dezinfekcijata e od ogromno zna~ewe za prevencija na {ireweto na zaraznite
zaboluvawa.

Dezinsekcija

Dezinsekcijata e poim koi prestavuva zbir na merki i postapki koi ja uni{tuvame i
kontrolirame populacijata na {tetni insekti.Taa e del od entomologijata t.e.nauka koja
se zanimava so prou~uvawe na buba~kite, insektite.Vo zavisnost od mestoto na
pri~inuvawe na {tetata mo`eme da razlikuvame namaluvawe na isektite vo
zemjodelstvoto,{umarstvoto,magacinite,doma}instvata,veterinata,higenata I
medicinata.

Deratizacija

Celta na zadol`itelnata deratizacija e da so sovremeni postapki i primena na raticidi
populacijata na gluvci se svede na na nivo na podnoslivost, na nivo koe glodarite nema
pretstavuvaat pogolema opasnost za zdravjeto na gra|anite, so toa {to se namaluva
zna~itelno ekonomskata {teta koja ja pravat glodarite.

Deratizacijata na zatvorenite prostori se sproveduva so postavuvawe na otrovni mamci i
deratizaciski kutii koi se posebno ozna~eni, i go spre~uvaat rasturaweto, a isto taka i
onevozmo`uvaat na doma{nite `ivotni da dojdat do mamecot.

Deratizacijata na otvoren prostor se sproveduva so postavuvawe na otrovni mamci i
pra{oci vo odredeni dupki i kanali niz koi se dvi`at glodarite.

8.NA^IN I MESTA
ZA OTSTRANUVAWE NA OTPADNITE I ZAGADENITE MATREJALI I VODA

Otstranuvaweto na zagadenite materejali i transportot na deponijata Пареши kaj
s.Пареши ke bide pod nadzor na Општина Центар Жупа vo sorabotka so ЈП ,,КАЛЕ” и ЈЗУ
Центар за јавно здравје. Za trasportot na zagadenite materejali ke se primenat posebni
bezbednosni merki za da kontaminiraniot materejal  ne se rastura pri transportot i se
za{titat lu|eto koi go otstranuvaat zagadeniot matrejal.Otpadnata voda }e se pro~istuva
so dezifekcioni sredstva, so koi ke se podobri kvalitetot na vodata i namali
koli~estvoto na kontaminirani materii vo vodata.

9. PRIVREMEN NA^IN ZA SNABDUVAWE
SO ISPRAVNA VODA ZA VREME NA SPROVEDUVAWETO NA

SANACIONITE MERKI NA VODATA I OBJEKTI NA VODOSNABDUVAWE

Privremen na~in na snabduvawe na voda za vreme na sproveduvawe na sanacionite
merki na odreden  reon i objekti za vodosnabduvawe, ke se vr{i so dotur na voda od
nezagrozenite podra~ja. Vo snabduvaweto so zdrava voda za piewe ke bidat vklu~eni
Општина Центар Жупа, ЈП ,,КАЛЕ” и ЈЗУ Центар за јавно здравје.

10. MATREJALNO OBEZBEDUVAWE NA EDINICITE
ZA ASANACIJA I NA^INOT NA NIVNOTO SNABDUVAWE ZA VREME NA

SPROVEDUVAWETO NA ASANACIJATA
Re.br. Naziv na opremata Koli~ina
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1. terensko vozilo 1
2. traktor so prikolka 1
3. kamion 1
4. rovokopa~ 1
5. pumpa za dezinfekcija 2
6. za{titni gumeni rakavici 4
7. za{titn prestilka 4
8. koncentrirano sredstvo za dezinfekcija 20 kg
9. kofa za voda 5

10. hlorna var 100 kg

Matrejalnoto obezbeduvawe na edinicata za asanacija i na~inot na nivnoto
snabduvawe za vreme na sproveduvaweto na asanacijata na terenot }e go vr{i Општина
Центар Жупа.

13. План  за заштита на животната средина и природата

Планот за заштита на животната средина и природата е збир од превентивни мерки и
постапки  на органите на државната упртава, единиците на локалната самоуправа, трговските
друштва, јавните претпријатија, установите и служби со кои се попречуваат техничко-
технолошките хаварии во индустријата, сообраќајот и другите области чии последици можат да го
загрозат животот во животната средина и природните ресурси, контролата при испуштањето на
токсичните материи од индустриските постројки, моторните возила, индивидуалните ложишта во
домакинствата, контрола на одложувањето на сите видови отпад во животната  средина и
природата.
Планот за заштита на животната средина и природата сидржи:
- потсетник за уптребата на Планот за заштита на животната средина и природата,
- преглед на институциите кои по позитивните прописи вршат контрола на техничко технолошката
опременост и исправноста на загадувачите на животната средина и природата,
- преглед на потенцијално загрозените зони на животната средина и природата,

- преглед на здруженијата на граѓани кои се занимаваат со заштитата на животната средина и
природата,
- програми за едукација на населението са цел за зачувување на животната средина и природата,
- програми на акции за чистење на животната средина и природата.

Претседател на Советот н Општина Центар Жупа
Бирџан Селман



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/10
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина
Центар Жупа врз основа на член 50 став 1
точка 3 и член 62 став 4 од Законот за
Локална Самоуправа, („Службен весник
на РМ“ бр. 05/2002),  член 58 од Статутот
на Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден13.09.2022 год.  го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката
заусвојување на Правилникот за

заштита од пожари и експлозии за
објектот на Општина Центар Жупа

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување
на Правилникот за заштита од пожари и
екплозии за објектот на Општина Центар
Жупа , што Советот на општина Центар
Жупа ја усвои на 5-тата седница одржана
на ден 12.09.2022 година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник,

Мр-Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının (No:05/2005
“M.C’nin Resmi Gazetesi”) 50. maddesinin
1. fıkrasının 3. bendi ve 62. maddesinin 4.
fıkrası, Merkez Jupa Belediyesi Tüzüğünün
(No:16/2022 “Merkez Jupa Belediyesi
Resmi Bildirisi”), 59. maddesine dayanarak
14.06.2022 tarihi oturumda Merkez Jupa
Belediye Başkanı:

SONUÇ

Merkez Jupa Belediye binası için yangın
ve patlamadan korunma yöntemliğinin
kabulüne ilişkin kararı yayınlanması

Merkez Jupa Belediye Meclisi 12.09.22
tarihinde gerçekleştirilen 5. oturumunda
kabul ettiği Merkez Jupa Belediye binası
için yangın ve patlamadan korunma
yöntemlerinin Kabul edilmesine ilişkin
kararı yayınlandı.

Merkez Jupa Belediye
Başkanı

Mr. Ariyan İbraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА– MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр.-No.14-397/13
12.09.2022 год./ yılı

Врз основа на член 75 од Законот за заштита и спасување („Службен Весник
на РМ“ бр.36/2004,...82/2020,215/2021), Упатството за содржината на Правилникот за заштита од пожари и екслозии
на државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоурава, јавните претпријатија,
јавните установи, трговските друштва, трговците, поединци и други правни лица („Службен весник на РМ бр.80/2011),а
врз основа на Согласност од Дирекција за заштита и спасување –Подрачно одделение Дебар бр.09-28/3 од 18.07.2022
година , заверено во архивата на општина Центар Жупа бр.03-319/2 од 21.07.2022 година, Советот на Општина
Центар Жупа на 5 та редовна седница одржана на 12.09.2022 година донесе:

П Р А В И Л Н И К
за заштита од пожари и експлозии

I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начинот и мерките на остварувањето на
заштита од пожари и експлозии во Општина Центар Жупа, како и правата и обврските на вработените во врска со
заштитата од пожари и експлозии.

Член 2
Заштита од пожари и експлозии ја сочинуваат мерките со кои ќе се отстранува, односно намалува опасноста од
пожари и експлозии, спречување на настанување, негово ширење и гаснење, како и спасување на луѓе и имот кои
можат да бидат загрозени.

Член 3
Одредбите на овој правилник се однесуваат на сите вработени во општина Центар Жупа, лица кои обавуваат работи за
општината по основа на некој друг граѓанско – правни основ, како и лица кои се затекнале во објектот на општина
Центар Жупа по било кој основ.

Член 4
Со заштита од пожар и експлозии се опфаќа севкупниот имот на Општина Центар Жупа
кој го сочинуваат: општинската зграда,апарати, машини, опрема, парични средства и други подвижни предмети
сопственост на општина и.

Член 5
Во спроведувањето на мерките за заштита од пожар и експлозии, одговорните работници за спроведувањето на
заштитата од пожар и експлозии, постапуваат согласно законските и подзаконските акти на училиштето со кои е
регулирана заштитата од пожар иексплозии.

II.ОРГАНИЗАЦИОНАТА, ФУНКЦИОНАЛНАТА И ПРОСТОРНАТА ПОСТАВЕНОСТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 6

Во рамките на Општина Центар Жупа согласно Законот за локалната самоуправа постојат два органи и тоа:
-Совет на Општина Центар Жупа
-Градоначалник на Општина Центар Жупа



Општинската администрација ја сочинуваат :
- Секретар со седиште во село
- Одделение за правни, општи работи и јавни дејности
- Одделение за финансиски прашања
- Одделение за урбанизам , комунални дејности и заштита на животната средина
- Одделение за локален економски развој
- Одделение за инспекциски надзор – Инспекторат
- Одделение за управување со човечки ресурси

Член 7
За извршување на активностите од противпожарната заштита задолжени се сите вработени во Општината.

Член 8

Објектот на Општината се наоѓа во Центарот на Општината , на катастарска парцела бр. КП 58/1 КО Мал Папрадник.

III. ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНОТ НА РАКОВОДЕЊЕ , ВРАБОТЕНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА НЕПОСРЕДНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА
МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ДРУГИТЕ РАБОТНИЦИ

Член 9

1. Совет на Општина Центар Жупа

Совет на Општина Центар Жупа ја утврдува политиката за заштита од пожари и експлозии на вработените и имотот на
Општината и се грижи за нејзиното доследно спроведување.

Во врска со ова Советот на Општина Центар Жупа ги има следниве права и должности :

- Ги донесува општите акти , одлуките , плановите и програмите со кои се уредува заштитата од пожари и
експлозии.

- Ја следи , разлгледува и проценува состојбата на противпожарната заштита и врз основа на тоа донесува
заклучоци и одлуки за отстранување на опасностите од избивање на пожари и експлозии и превземање на
противпожарни мерки,

- Ја разгледува состојбата , организираноста , бројноста и техничката опременост со противпожарната опрема ,
како и стручноста и оспособеноста на вработените за брзо и ефикасно гаснење на појавените пожари.

- Врши и други задачи кои можат да се јават по потреба, а се однесуваат на оваа проблематика.

2. Градоначалник на Општина Центар Жупа во областа на заштита од пожари ги има следниве права и должности

-Организира и врши надзор над примената и спроведувањето на општите прописи од областа на противпожарната
заштита, нормативните акти и одлуки кои се донесени на Советот на општина Центар Жупа.

- Градоначалникот на Општина Центар Жупа е одговорен за правовремена изработка, донесување и спроведување на
сите акти од областа на заштитата од пожари и превзема мерки за спроведување и унапредување на заштитата од
пожари

-Покренува дисциплинска постапка противвработени кои имаат направено повреда на работната обврска во врска со
заштитата од пожари



- Во случај на пожар со материјални штети формира комисија за утврдување на причините за настанување на истата и
утврдување на евентуални виновници за настанување на пожарот

-се грижи за остварување на мерките од противпожарна заштита во согласност со одредбите од овој Правилник.

3. Вработените задолжени за непосредно спроведување на мерките за заштита од пожари и експлозии ги имаат
следниве права, должности и одговорности

- ги организираат и спроведуваат мерките за заштита од пожари и експлозии кои се дефинирани со прописите и со
овој правилник

- ги организираат и запознаваат вработените со пожарните опасности, мерките за заштита и постапките во случај на
пожар или екплозија.

- го известуваат Градоначалникот на Општина Центар Жупа за потребата на хитно превземање на мерките за заштита
од пожар и екплозии доколку тие самите не се во можност успешно да ги превземаат

- раководат со акцијата за гаснење на евентуално појавен пожар се до моментот која акцијата за гаснење ја превземе
Територијалната противпожарна единица на Дебар

- Ја оценуваат потребатаод поставување на противпожарна стража кога е тоа потребно

4. Должност и обврски наостанатите вработени

Останатите вработени во Општината непосредно ги спроведуваат мерките за заштита од пожари и експлозии , а
посебно обврзани се :

- Да се запознат со организација на заштита од пожари и експлозии во Општината
- Да бидат запознати со упатствата за сигурна работа од аспект на заштита од пожари и експлозии , а посебно на

онии делови од должностите кои се однесуваат на извршувањето на работните задачи во рамките на своите
работни должности

- Да го знаат телефонскиот број на противпожарната единица на територијалната противпожарна единица во
град Дебар

- Да го знаат распоредот на противпожарните апарати и другата опрема за гаснење пожар
- Да знаат како треба да постапат и како да се однесуваат во случај на опасност од пожар или екплозија
- Да учествуваат во обуките за оспособување за заштита од пожари и екплозии
- Да ги вршат сите други  останати работи во врска со заштитата од пожари експлозии

IV МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

Член 10

Во сите простории на Општината мора да се спроведуваат сите пожарно-превентивни
мерки одредени со законските и други прописи, како и со превентивните мерки одредени со
овој Правилник .



Член 11

Со мерките за заштита од пожари и експлозии се одстрануваат сите извори за настанување
на пожари, спречување на негово ширење и создавање на услови за спасување на вработените
и материјалните добра.

Член 12

Во сите делови и простории на Општината ќе се превземаат и спроведуваат следните
мерки за заштита од пожари и експлозии :

- Патиштата и приодите кои водат кон влезот на објектот, влезните и излезните врати како и
ходниците, мора да бидат слободни и функционални во секое време,како би можело во случај
на пожар и други несреќи непречено да се изведува акција за спасување и гасење;

- Електричната инсталација во објектот и просториите и опремата за работа е изведена така
што нема да претставува опасност за предизвикување на пожар, а одстранувањето на
евентуално настанати дефекти мора да го вршат само лица со соодветна квалификација за такви
активности;

- Громобранската инсталација да се испитува во согласност со важечките прописи, а
испитувањето да го врши овластена институција;

- Отпадни материи кои се создаваат во текот на работењето редовно да се чистат и изнесуваат
од просториите на објектот.

- Техничката опрема, апаратите, справите и сите средства за гасење на пожар мора секогаш да
бидат во исправна состојба за евентуална употреба и поставени на места според Планот за
заштита од пожари и експлозии;

- Пристапните патишта до апаратите и другите справи за гасење на пожар да бидат проодни
заради овозможување на брз пристап со цел брзо и ефикасно ставање во функција за гасење
на пожар;
- Редовно да се врши  отстранување на појавените дефекти на електричната
инсталација(оштетени кабли, прекинувачи, утикачници и др.);

- Да се врши почеста контрола на исправноста на продолжните кабли од апаратите кои се
користат за административно работење ( компјутери, печатари и др.), како и исправност на самите
апарати;

-Во корпите за фрлање на отпадоци да не се фрлаат средства и материи кои можат да
предизвикаат забавени реакции на палење ( потрошени плински запалки, шишиња со хемиски
средства и др.

- Најстрого да се почитува Законот за забрана за пушењето.
- Доследно да се почитуваат сите превентивни мерки кои се предвидени во планот за заштита од пожари

и експлозии кој е составен дел од Планот за заштита и спасување.



V. ПОСТАПКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ПРИ ПОЈАВА НА ПОЖАР ВО ПРОСТОРИИТЕ
ОПШТИНАТА

Член 13

Во случај на пожар секој вработен е должен е да постапи според Упатството за постапка во
случај на пожари според кое работникот во случај на пожар треба да ги превзема следните
активности:

1. Веднаш да пристапи кон гасење на настанатиот пожар;

2.          Во колку тоа не може да го стори самиот,на помош ги повикува останатите вработени и
заедно со сите средства за гаснење кои се на располагање го гаснат настанатиот пожар, а
воедно доколку пожарот излезе од контрола и добие пошироки размери се известува и
противпожарната единица Дебар .

3. Повикување на противпожарната единица Дебар, се врши на тој начин што при дојавата се
даваат (кажуваат) следниве податоци кои се неопходни за правилна дојава за настанат пожар,
односно,

-Назив на објекот што гори;

-Улица и број, односно локација на објектот што гори;

-Што гори и од каков обем е пожарот;

-Дали постои опасност по вработените ,

-Лично име и презиме на лицето кое дојавува за
пожарот.

4. Телефонскиот број на кој се повикува противпожарната единица Дебар е:193

VI.НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНАТА СО ОПАСНОСТИТЕ ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИИ

Член 14
Лице кое е вработено во Општината со било каков статус и на било кое работно место задолжително покрај другите
работи се запознава и со самозаштитата, колективната заштита и со заштитата и спасувањето општо и посебно со
заштитата од пожари и експлозии преку непосредно проучување на овој правилник и плановите за заштита и
спасување од пожари и експлозии на училиштето објекти и на отворен простор.

Член 15
Кога вработено лице во општината се распоредува од едно на друго работно место, истото покрај што се запознава со
работните задачи и со обврски од непосредниот раководител се запознава со сите специфичности за работното место
и со опасностите од избувнување на пожар и експлозии, како и за оптовареност на работното место со можност од
настанување на пожар и што треба да се превзема како мерки за да се спречи настанување на пожар.



VII.НАЧИН НА ОБУЧУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО OПШТИНАТА ЗА УЧЕСТВО ПРИ ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Член 16
Обуката на вработените во општината за заштита од пожари и експлозии се остварува континуирано во секоја тековна
година од членовите на Општинскиот штаб за заштита и спасување кои се лиценцирани и со ангажирање на стручни
лица од областа на заштита од пожари и експлозии.

Член 17
Со обуката вработените во општината се оспособуваат за учество во гасење на пожари, во ракување со уредите,
техничката опрема, средствата за гасење на пожари со кои располага општината и нивно одржување.

Член 18
Техничката опрема и средствата за гасење на пожар се состои од апарати за гасење на пожар, заштитата на таа опрема
и техничка расветна опрема и слично.

VIII.РАСПОРЕД И ВРЕМЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕДСТВАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР
ВО ОПШТИНАТА

Член 19

Рачните противпожарни апарати да бидат поставени на места во согласност со Планот за
заштитата од пожари, технички исправни и закачени на зид на височина од 1.5 метри од котата на
подот на ниво на рачката за активирање на апаратот, а над апаратот да има поставена ознака
ППАсо пропишани димензии според Правилникот од Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 20

Сите противпожарни апарати да се одржуваат во исправна состојба и редовно да се
сервисираат.

Член 21

Пристапот до противпожарните апарати постојано и во секое време да биде прооден за
брзо приоѓање до истите.

Член 22

Сервисирањето на противпожарните апарати да го врши овластено правно лице со
овластување издадено од Дирекцијата за заштита и спасување за одржување и сервисирање на
противпожарни апарати.



Член 23

Рачните против пожарни се испитуваат и се сервисираат во согласност со правилникот кој ја регулира оваа
проблематика најмалку еднаш во текот на годината , а доколку истите се изложени и на атмосферски влијанија и
други агресивно технолошки средини истите да се испитуваат на шест месеци .

Член 24
Хидрантска инсталација во Општината секогаш да биде во исправна состојба и комплетна

во поглед на опременоста со вентили, црева, спојки и млазници.

IX. ОДГОВОРНОСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ И
ЕКСПЛОЗИИ

Член 25

Сите вработени во Општината се должни да се придржуваат кон мерките за заштита од
пожари и експлозии кои се определени со овој Правилник, а за неизвршување одговорни се
според законските регулативи кои ги регулираат одговорноститена работниците.

Член 26

Неспроведувањето и непочитувањето на пропишаните мерки за заштита од пожари и
експлозии претставува потешка повреда на работната дисциплина.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Доколку некои прашања не се опфатени со одредбите на овој Правилник, непосредно ќе се
применуваат одредбите од Законот за заштита и спасување, Законот за пожарникарство и другите
нормативни акти кои ја регулираат оваа проблематика.

Член 28

Со цел остварување на целите и задачите од областа на заштитата од пожари, по потреба да се
соработува со надлежните органи од Дирекцијатаза заштита и спасување подрачно одделение

“Дебар“.

Член 29

Правилникот за заштита од пожари и експлозии стапува во сила од денот на неговото
донесување.

Општина Центар Жупа
Претседател на совет

Бирџан Селман





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/11
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина Центар
Жупа врз основа на член 50 став 1 точка
3 и член 62 став 4 од Законот за Локална
Самоуправа, („Службен весник на РМ“
бр. 05/2005),  член 58 од Статутот на
Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлуката за
формирање на Просторни сили за

заштита и спасување.

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за формирање
на Просторни сили за заштита и
спасување, што Советот на Општина
Центар Жупа ја усвои на 5-та редовна
седница одржана на ден 12.09.2022
година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник

М-р. Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının 50. maddesinin 1.
fıkrasının 3. bendi ve 62. maddesinin 4.
fıkrası (No: 05/2005 “M.C Resmi
Gazetesi”), Merkez Jupa Belediye
Tüzüğünün 58. maddesine (No: 16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Gazetesi”)
dayanarak, 13.09.2022 tarihinde Merkez
Jupa Belediye Başkanı şu sonucu getirdi:

SONUÇ

Mekansal Koruma ve Kurtarma
Gücünün Kurulmasına ilişkin olan

kararın ilan edilmesi

12.09.2022 tarihinde gerçekleşen 5. düzenli
oturumda ve Merkez Jupa Belediye Meclisi
tarafından kabul edilen, Merkansal koruma
ve kurtarma gücünün kurulmasına ilişkin
olan karar İLAN edilir.
.

Merkez Jupa Belediyesi
Başkan

M-r. Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 14-397/14
12.09.2022 год.yılı

Врз основа на член 94 став 3 од Законот
за заштита и спасување (“Сл.Весник на
РМ” бр. 36/04, 49/04, 86/08, 85/09, 124/10,
18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16), член
36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.Весник на РМ”
бр.06/02), а во врска со член 10 од
Уредбата за видот, големината и
организирањето на силите за заштита и
спасување (“Сл.Весник на РМ” бр.12/6) и
Одлуката за утврдување на персоналниот
и материјалниот состав на силите за
заштита и спасување (“Сл.Весник на РМ”
бр.124/6) и член 29 став 1 точка 11 од
Статутот на Општина Центар Жупа
(Сл.Гласник на Општина Центар Жупа
бр. 16/2020), Советот на Општина Центар
Жупа на 5-тата седница одржана на ден
12.09.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за формирање на Просторни сили за

заштита и спасување

Член 1
Со оваа одлука се формираат

Просторни сили за заштита и спасување
на населението и материјалните добра од
природни непогоди, епидемии, епизотии,
епифитетии и други несреќи во мир и
војна во Општина Центар Жупа и тоа:

Уневрзална единица за заштита и
спасување составена од:

- Одделение за прва медицинска
помош;

- Одделение за противпожарна
заштита;

Koruma ve Kurtarma Yasası'nın 94.
maddesinin 3. fıkrası ("Makedonya
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi" No. 36/04,
49/04, 86/08, 85/09, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16, 106/16), Yerel Yönetim
Yasası'nın 36. maddesinin 1. fıkrasının 15.
noktası (NO. 05/2002 "Makedonya
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi"), koruma ve
kurtarma kuvvetlerinin türü, büyüklüğü ve
organizasyonu hakkındaki Tüzüğün 10.
maddesine (12/2006 sayılı "Makedonya
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi") ile Koruma
ve kurtarma kuvvetlerinin kişisel ve maddi
yapısını belirleme kararına (124/06 sayılı
"Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi")
ilişkin olarak ve Merkez Jupa Belediyesi
Statüsünün 29. maddesinin 1. fıkrasınin 11.
noktasına, (Merkez Jupa Belediyesi Resmi
Gazetesi  16 / 2020) dayanarak, Merkez
Jupa Belediye Meclisi 12.09.2022 tarihinde
yapılan 5. oturumda şu kararı aldı:

Mekansal Koruma ve Kurtarma
Gücünün Kurulmasına İlişkin

K A R A R

Madde 1
Bu karar ile, Merkez Jupa Belediyesinde
barış ve savaştaki doğal afetler, salgın
hastalıklar, epizootikler, epiftotipler ve diğer
kazalardan kaynaklanan halk ve maddi
malların korunması ve kurtarılması için
Mekansal Koruma ve Kurtarma Gücü
oluşturulur:
Evrensel koruma ve kurtarma birimi
şunlardan oluşur:
- İlkyardım Birimi;
- Yangından korunma departmanı;



- Одделение за спасување од
поплави;

- Одделение за евакуација и
згрижување и засолнување на
населението;

Член 2
Универзални единици за просторните

сили за заштита и спасување се
опремуваат, обучуваат и оспособуваат за
давање на:

- прва медицинска помош;
- гаснење на помали и почетни

пожари;
- спасување на загрозени и

изнатрупани лица во плитки
урнатини;

- учество во засолнување и
- евакуација и згрижување на

населението.

Член 3
Уневрзалната единица во просторните

сили за заштита и спасување се формира
во големина на вод.

Член 4
Персоналниот и материјалниот состав

на единицата е утврден со Одлуката за
утврдување на персоналниот и
материјалниот состав на силите за
заштита и спасување бр.19-5482/1 од
21.11.2006 година (“Сл.Весник на РМ”
бр.124/06).

Член 5
Универзалната единица за заштита и

спасување првенствено ќе се употребува
за заштита и спасување на граѓаните и
материјалните добра од природни
непогоди и други несреќи на
територијата на Општина Центар Жупа.

- Taşkınlardan kurtarma ünitesi;

- Nüfusun tahliyesi ve bakımı ve korunması
Dairesi;

Madde 2
Evrensel koruma ve kurtarma kuvvetleri
aşağıdakileri sağlamak üzere donatılmakta,
eğitilmekte ve eğitilmektedir:

- ilk tıbbi yardım;
- daha küçük ve erken yangınların

söndürülmesi;
- sığ harabelerde tehlike altındaki ve

zarar görmüş kişilerin kurtarılması;
- barınağa katılım ve
- nüfusun tahliyesi ve bakımı.

Madde 3
Mekansal koruma ve kurtarma
kuvvetlerindeki evrensel birim, müfreze
büyüklüğünde oluşturulmuştur.

Madde 4
Birimin kişisel ve materyal bileşimi,
21.11.2006 tarih ve 19-5482 / 1 sayılı
Koruma ve Kurtarma Kuvvetlerinin kişisel
ve maddi yapısını belirlemek için Karar ile
belirlenir (MC. 126/6 sayılı Resmi Gazete).

Madde 5
Evrensel Koruma ve Kurtarma Birimi,
Merkez Jupa Belediyesi topraklarında
vatandaşların ve maddi malların doğal
afetlerden ve diğer kazalardan korunması ve
kurtarılması için öncelikle kullanılacaktır.



Универзалната единица за заштита и
спасување по барање на Градоначалник
од соседна општина може да биде
упатена на интервенции во соседната
општина.

Член 6
Раководењето и командувањето со

Универзалната единица за заштита и
спасување ќе се остварува според
Законот за заштита и спасување и
прописите кои произлегуваат од него.

Со активностите – интервенциите за
заштита и спасување од природни
непогоди и други несреќи, ќе раководи и
командува Општинскиот штаб за заштита
и спасување.

Со универзалната единица ќе
командува командир на единицата.

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен Гласник на
Општина Центар Жупа.

Претседател на Советот
на Општина Центар Жупа

Бирџан Селман

Evrensel Koruma ve Kurtarma Birimi, bir
komşu belediyeden bir Belediye Başkanının
talebi üzerine, komşu belediyedeki
müdahalelere yönlendirilebilir.

Madde 6
Evrensel Koruma ve Kurtarma Birimi'nin
yönetimi ve emri, Koruma ve Kurtarma
Kanunu ve bundan kaynaklanan
düzenlemelere uygun olarak uygulanacaktır.

Faaliyetler - doğal afetlerden ve diğer
kazalardan korunma ve kurtarma
müdahaleleri, belediye merkezi korunma ve
kurtarma tarafından yönetilecektir.

Evrensel ünitesiyle, evrensel komutanı
komuta edecek.

Madde 7
Bu karar, Merkez Jupa Belediyesi Resmi
Gazetesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.

Merkez Jupa Belediye
Meclis başkanı
Bircan Selman





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/12
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина Центар
Жупа врз основа на член 50 став 1 точка
3 и член 62 став 4 од Законот за Локална
Самоуправа, („Службен весник на РМ“
бр. 05/2005),  член 58 од Статутот на
Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката
за формирање на универзална единица

за заштита и спасување
во Општина Центар Жупа

СЕ ОБЈАВУВА одлука за формирање на
универзална единица за заштита и
спасување во Општина Центар Жупа,
што Советот на Општина Центар Жупа ја
усвои на 5. редовна седница одржана на
ден 12.09.2022 година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник

М-р. Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının 50. maddesinin 1.
fıkrasının 3. bendi ve 62. maddesinin 4.
fıkrası (No: 05/2005 “M.C Resmi
Gazetesi”), Merkez Jupa Belediye
Tüzüğünün 58. maddesine (No: 16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Gazetesi”)
dayanarak, 13.09.2022 tarihinde Merkez
Jupa Belediye Başkanı şu sonucu getirdi:

SONUÇ

Merkez Jupa Belediyesinde Evrensel
Koruma ve Kurtarma Biriminin

kurulmasına ilişkin olan kararın ilan
edilmesi

12.09.2022 tarihinde gerçekleşen 5. düzenli
oturumda ve Merkez Jupa Belediye Meclisi
tarafından kabul edilen, Merkez Jupa
Belediyesinde evrensel koruma ve kurtarma
biriminin kurulmasına ilişkin olan karar
İLAN edilir.

Merkez Jupa Belediyesi
Başkan

M-r. Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 14-397/15
12.09.2022 год.yılı

Врз основа на член 34, став 1, точка 2
и член 94 став 3 од Законот за заштита и
спасување (“Сл.Весник на РМ”
бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010,
18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016,
106/2016, 83/2018) и член 29 став 1 точка
11 од Статутот на Општина Центар Жупа
(“Сл.Гласник на Општина Центар Жупа”
бр. 16/2020) а во врска со членовите 2, 6 и
8 од Уредбата за видот, големината и
организирањето на силите за заштита и
спасување (“Сл.Весник на РМ” бр.
12/2006), Советот на Општина Центар
Жупа на 5-тата седница одржана на ден
12.09.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за формирање на универзална единица

за заштита и спасување
во Општина Центар Жупа

Член 1
Заради заштита и спасување на луѓето

и материјалните добра од природни
непогоди и други несреќи, во Општина
Центар Жупа се формира Уневерзална
единица за заштита и спасување.

Член 2
Универзалната единица се формира

во рамките на просторните сили за
заштита и спасување и истата е во јачина
на вод.

Koruma ve Kurtarma Yasası'nın 34.
Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Noktası
("Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi"
No. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010,
18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016,
106/2016, 83/2018), koruma ve kurtarma
kuvvetlerinin türü, büyüklüğü ve
organizasyonu hakkındaki Tüzüğün 2.6. ve
8. maddelerine (12/2006 sayılı "Makedonya
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi") ilişkin
olarak, Merkez Jupa Belediyesi Statüsünün
29. maddesinin 1. fıkrasınin 11. noktasına,
(Merkez Jupa Belediyesi Resmi Gazetesi 16
/ 2020) dayanarak, Merkez Jupa Belediye
Meclisi 12.09.2022 tarihinde yapılan 5.
oturumda şu kararı aldı:

Merkez Jupa Belediyesinde Evrensel
Koruma ve Kurtarma Birimini

kurulmasına ilişkin
K A R A R

Madde 1
İnsanları ve maddi malları doğal afetlerden
ve diğer kazalardan korumak için, Merkez
Jupa Belediyesinde Evrensel Koruma ve
Kurtarma Birimi kurulmuştur.

Madde 2
Mekansal koruma ve kurtarma
kuvvetlerindeki evrensel birim, müfreze
büyüklüğünde oluşturulmuştur



Член 3
Универзалните единици во

просторните сили за заштита и спасување
се опремува, обучува и оспособува за
давање на:
-прва медицинска помош;
-гаснење на помали и почетни пожари;
-спасување на загрозени и затрупани
лица во плитки урнатини;
-учество во засолнување и
-евакуација и згрижување на
населението.

Член 4
Персоналниот и материјалниот состав

на единицата е утврден согласно
Одлуката за утврдување на персоналниот
и материјалниот состав на силите за
заштита и спасување (“Сл.Весник на РМ”
бр. 124/06).

Член 5
Командата и командирот на

единицата ќе бидат поставени со посебна
Одлука на Советот на Општина Центар
Жупа.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот

на донесување, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Центар Жупа.

Претседател на Советот
на Општина Центар Жупа

Бирџан Селман

Madde 3
Evrensel koruma ve kurtarma kuvvetleri
aşağıdakileri sağlamak üzere donatılmakta,
eğitilmekte ve eğitilmektedir:

- ilk tıbbi yardım;
- daha küçük ve erken yangınların

söndürülmesi;
- sığ harabelerde tehlike altındaki ve

zarar görmüş kişilerin kurtarılması;
- barınağa katılım ve
- nüfusun tahliyesi ve bakımı.

Madde 4
Birimin kişisel ve materyal bileşimi,
21.11.2006 tarih ve 19-5482 / 1 sayılı
Koruma ve Kurtarma Kuvvetlerinin kişisel
ve maddi yapısını belirlemek için Karar ile
belirlenir (MC. 126/6 sayılı Resmi Gazete).

Madde 5
Birimin komutanı ve komutası  Merkez Jupa
Belediyesi Konseyinin özel bir Kararı ile
belirlenecektir.

Madde 6
Bu Karar kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girecek ve Merkez Jupa Belediyesi Resmi
Gazetesinde yayınlanacaktır.

Merkez Jupa Belediye
Meclis Başkanı
Bircan Selman







РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/13
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина Центар
Жупа врз основа на член 50 став 1 точка
3 и член 62 став 4 од Законот за Локална
Самоуправа, („Службен весник на РМ“
бр. 05/2005),  член 58 од Статутот на
Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за
именување на команда и командир на

Универзална единица за заштита и
спасување на Општина Центар Жупа

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за именување
на команда и командир на Универзална
единица за заштита и спасување на
Општина Центар Жупа, што Советот на
општина Центар Жупа ја усвои на 5-та
редовна седница одржана на ден
12.09.2022 година

Општина Центар Жупа
Градоначалник

М-р. Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının 50. maddesinin 1.
fıkrasının 3. bendi ve 62. maddesinin 4.
fıkrası (No: 05/2005 “M.C Resmi
Gazetesi”), Merkez Jupa Belediye
Tüzüğünün 58. maddesine (No: 16/2020
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Gazetesi”)
dayanarak, 13.09.2022 tarihinde Merkez
Jupa Belediye Başkanı şu sonucu getirdi:

SONUÇ

Merkez Jupa Belediyesinde
Evrensel Koruma ve Kurtarma Birimi'ne
komuta ve komutan atanmasına ilişkin

olan kararın ilan edilmesi

12.09.2022 tarihinde gerçekleşen 5. düzenli
oturumda ve Merkez Jupa Belediye Meclisi
tarafından kabul edilen, Merkez Jupa
Belediyesinde evrensel koruma ve kurtarma
birimine komuta ve komutan atanmasına
yönelik olan karar İLAN edilir.

Merkez Jupa Belediyesi
Başkan

M-r. Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/13
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 14-397/16
12.09.2022 год.yılı

Врз оснива на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа
(“Сл.Весник на РМ” бр. 05/2002), член
111, став 2 од Законот за заштита и
спасување (“Сл.Весник на РМ” бр.
36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010,
18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016,
106/2016 и 83/2018), член 2 од Одлуката
за утврдување на персоналниот и
материјалниот состав на силите за
заштита и спасување (“Сл.Весник на РМ”
бр.124/06) , Советот на Општина Центар
Жупа на 5-тата седница одржана на ден
12.09.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за именување на команда и командир
на Универзална единица за заштита и
спасување на Општина Центар Жупа

Член 1
Со оваа Одлука се поставува команда

и командир на Универзалната единица за
заштита и спасување на Општина Центар
Жупа.

Член 2
Командата на Универзалната единица

за заштита и спасување ја сочинуваат:
Командир, Заменик командир и
Извршител (возач/курир).

Yerel Yönetim Yasası'nın 36. maddesinin 1.
fıkrasının 15. noktası ("Makedonya
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi", 06/02),
Koruma ve Kurtarma Yasası'nın 111.
maddesinin 2. fıkrası uyarınca ("Makedonya
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi" No. 36/04,
49/04, 86/08, 85/09, 124/10, 18/11, 41/14 ,
129/15, 71/16, 106/16), ve koruma ve
kurtarma kuvvetlerinin kişisel ve maddi
kompozisyonlarının belirlenmesi kararınin
2. maddesine ( "Makedonya Cumhuriyeti
Resmi Gazetesi" No.124 / 06) dayanarak,
Merkez Jupa Belediye Meclisi 12.09.2022
tarihinde yapılan 5. oturumda şu kararı aldı:

Merkez Jupa Belediyesinde
Evrensel Koruma ve Kurtarma Birimi'ne

komuta ve komutan atanması
K A R A R I

Madde 1
Bu Kararla, Merkez Jupa Belediyesi
Evrensel Koruma ve Kurtarma Birimi'nin
komutası ve komutanı atanılır.

Madde 2
Evrensel Koruma ve Kurtarma Birimi

Komutanlığı aşağıdakilerden oluşur:
Komutan, Komutan Yardımcısı ve Enforcer
(sürücü / kurye).



Член 3
За Командир на Универзалната

единица за заштита и спасување на
Општина Центар Жупа се поставува:

- Еран Зубер - дипломиран
економист и Магистер по
економски науки во областа на
управување во јавниот сектор,
вработен во Општина Центар
Жупа како Раководител на
одделение за финансии.

За Заменик командир на Универзалната
единица за заштита и спасување на
Општина Центар Жупа се поставува:

- Ермил Ракиповски – вработен во
Општина Центар Жупа, самостоен
референт во одделение за
урбанизам, комунални дејности и
заштита на животната средина.

За Извршител/курир на
Универзалната единица за заштита и
спасување на Општина Центар Жупа се
поставува:

- Фарис Таировски – вработен во
Општина Центар Жупа, одржувач
на хигиена во и надвор од
општинските простории.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот

на донесување, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Центар Жупа.

Претседател на Советот
На Општина Центар Жупа

Бирџан Селман

Madde 3
Merkez Jupa Belediyesi Evrensel Koruma
ve Kurtarma Birimi Komutanı için aşağıdaki
kişi belirlenir:

- Eran Zuber-_Merkez Jupa
Belediyesinde finans bölümü
yöneticisi olarak çalışan, kamu
sektöründe yönetim alanında iktisatçı
ve iktisat bilimleri yüksek lisans
mezunu.

Merkez Jupa Belediyesi evrensel koruma ve
kurtarma birimi komutan yardımcısı olarak
şu kişi görevlendirilir:

- Ermil Rakipovski –
Merkez Jupa Belediyesinde  çalışan,
şehir planlama, toplumsal faliyetler ve
çevre koruma bölümünde bağımsız
memuru.

Merkez Jupa Belediyesi evrensel koruma ve
kurtarma biriminin Kuryesi olarak şu kişi
görevlendirilir:

- Faris Tairovski – Merkez Jupa
Belediyesinde, belediye binasi içinde ve
dışında hijiyen sağlama görevini
üstlenmektedir.

Madde 4
Bu Karar kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girecek ve Merkez Jupa Belediyesi Resmi
Gazetesinde yayınlanacaktır.

Merkez Jupa Belediyesi
Meclis Başkanı
Bircan Selman







РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZJUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 08-407/14
13.09.2022 год.yılı

ЦЕНТАР ЖУПА - MERKEZ JUPA

Градоначалникот на Општина Центар
Жупа врз основа на член 50 став 1 точка
3 и член 62 став 4 од Законот за Локална
Самоуправа, („Службен весник на РМ“
бр. 05/2005),  член 58 од Статутот на
Општина Центар Жупа, (Службен
гласник на Општина Центар Жупа“ бр.
16/2020 година), на ден 13.09.2022 год.
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за
утврдување на персоналниот состав на

Општински штаб за заштита и
спасување на Општина Центар Жупа

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување
на персоналниот состав на Општински
штаб за заштита и спасување на Општина
Центар Жупа, што Советот на Општина
Центар Жупа ја усвои на 5-та редовна
седница одржана на ден 12.09.2022
година.

Општина Центар Жупа
Градоначалник

М-р. Аријан Ибраим

Yerel Yönetim Yasasının 50. maddesinin 1.
fıkrasının 3. bendi ve 62. maddesinin 4.
fıkrası (No: 05/2005 “M.C Resmi
Gazetesi”), Merkez Jupa Belediye
Tüzüğünün 58. maddesine (No: 16/2022
“Merkez Jupa Belediyesi Resmi Gazetesi”)
dayanarak, 13.09.2022 tarihinde Merkez
Jupa Belediye Başkanı şu sonucu getirdi:

SONUÇ

Merkez Jupa Belediyesinde – koruma ve
kurtarma belediye merkezinin personel

yapısını belirlenme kararının ilan
edilmesi

12.09.2022 tarihinde gerçekleşen 5. düzenli
oturumda ve Merkez Jupa Belediye Meclisi
tarafından kabul edilen, Merkez Jupa
Belediyesinde koruma ve kurtarma belediye
merkezinin personel yapısını belirleme kararı
İLAN edilir.
.

Merkez Jupa Belediyesi
Başkan

M-r. Ariyan Ibraim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- KUZEY MAKEDONYA CUMHURYETİ
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА – MERKEZ JUPA BELEDİYESİ

Бр. - No. 14-397/17
12.09.2022 год.yılı

Врз оснива на член 36, став 1, точка 12 од
Законот за локална самоуправа
(“Сл.Весник на Рм” бр.05/2002), член
110, став 2 од Законот за заштита и
спасување (“Сл.Весник на РМ” бр.
36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010,
18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016,
106/2016 и 83/2018), член 2 од Одлуката
за утврдување на персоналниот и
материјалниот состав на силите за
заштита и спасување (“Сл.Весник на РМ”
бр. 124/06), Советот на Општина Центар
Жупа на 5-тата седница одржана на ден
12.09.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за утврдување на персоналниот состав

на Општински штаб за заштита и
спасување на Општина Центар Жупа

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува

персоналниот состав на Општинскиот
штаб за заштита и спасување на Општина
Центар Жупа.

Член 2
Општинскиот штаб за заштита и

спасување на Општина Центар Жупа го
има следниот состав:

1. Командант на штабот – Бирџан
Селман

2. Началник на штабот – Фјорим
Вејселовски

Yerel Yönetim Yasası'nın 36. maddesinin 1.
fıkrasının 12. noktası ("Makedonya
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi", 05/2002),
Koruma ve Kurtarma Yasası'nın 110.
maddesinin 2. fıkrası uyarınca
("Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi"
No. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010,
18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016,
106/2016 и 83/2018), Koruma ve kurtarma
kuvvetlerinin kişisel ve maddi yapısını
belirleme kararının 2. maddesine (124/06
sayılı "Makedonya Cumhuriyeti Resmi
Gazetesi") dayanarak, Merkez Jupa
Belediye Meclisi 12.09.2022 tarihinde
yapılan 5. oturumda şu kararı aldı:

Merkez Jupa Belediyesinde – koruma ve
kurtarma belediye merkezinin personel

yapısını belirlenme
K A R A R I

Madde 1
Bu kararla Merkez Jupa Belediyesinde,

koruma ve kurtarma belediye merkezinin
personel yapısı belirlenilir.

Madde 2
Merkez Jupanın koruma ve kurtarma

belediye merkezi, şu yapıya sahiptir:
1. Merkez komutanı – Bircan Selman
2. Genelkurmay başkanı – Fjorim
Vejselovski



3. Помошници на началникот по
области и тоа:
3.1 Помошник началник за
оперативни работи – Сенада
Ракиповски
3.2 Хуманитарни мерки за заштита
и спасување:
- Помошник началник за прва
медицинска помош – Семина
Елези
- Помошник началник за
згрижување и евакуација – Хамит
Рахман
3.3 Технички мерки за заштита и
спасување:
- Помошник началник за заштита
и спасување од пожари – Неџип
Илјас
- Помошник началник за заштита
и спасување од поплави – Ермин
Далиповски

4.   Помошен персонал:
- Извршител администратор –

Ерихана Фето
- Извршител – курир/возач – Аџи

Исмаиловски

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот

на донесување, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Центар Жупа.

Претседател на Советот
на Општина Центар Жупа

Бирџан Селман

3. Alanlara göre şeflerin asistanı:
3.1 Operasyon şef yardımcısı –
Senada Rakipovska
3.2 Koruma ve kurtarma için insani
önlemler:
- Asistan ilkyardım tıbbi görevlisi –
Semina Elezi
- Bakım ve tahliye komisyon üyesi
yardımcısı – Hamit Rahman
3.3 Koruma ve kurtarma için teknik
önlemler:
- Yangından korunma ve kurtarma
şef yardımcısı - Necip Ilyas
- Taşkınlardan koruma ve kurtarma
genel şef yardımcısı – Ermin
Dalipovski
4.   Yardımcı personel:
- İdari işler yöneticisi - Erihana Feto
- Kurye/şöför – Аci İsmailovski

Член 3
Bu Karar kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girecek ve Merkez Jupa Belediyesi Resmi
Gazetesinde yayınlanacaktır.

Merkez Jupa Belediye
Meclis Başkanı

Bircen Selman
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