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1.ПРОГРАМИ
 ПРОГРАМА 2 – ПОТПРОГРАМА 20- Управување со кризи
 ПРОГРАМА 3 – ПОТПРОГРАМА 3А – Воспоставување на единствен комуникациско -информациски систем
 ЕУ IPA ПРОГРАМА – Прекугранична соработка
Цели на програмите и потпрограмите

- Потпрограма 3А:

2.ПЛАН ЗА РАБОТА
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А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на ЦУК
2.1.ПРОГРАМА: 2-потпрограма 20: Стручно оспособување и усовршување на вработените во ЦУК и субјектите во СУК
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на ВРМ :

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на центарот:

ЦЕЛ на програмата: Градење и јакнење на капацитети на Центарот и субјектите во Системот за управување (СУК) за
административна и оперативна подршка на владините тела (Управувачки Комитет, Група за Процена и Главен Штаб заУправување
со Кризи) и координација и комуникација со субјектите при одговор во случај на катастрофи.
Показател на успешност:
- Број на реализирани обуки за долгорочно планирање и развој
- Број на оспособени лица за долгорочно планирање и развој на СУК
- Број на реализирани обуки за изработка на национален план за обуки и вежби
- Број на оспособени лица за планирање, подготовка и реализација на обуки и вежби
ПРОЕКТ- Воспоставување на процес за долгорочно планирање и развој на СУК
Цел на Проектот: Градење на капацитети за долгорочно планирање и развој на Системот за управување со кризи
Показател на успешност:
- Изработени процедури за долгорочно планирање и развој на СУК
- Број на реализирани обуки
- Број на реализирани вежби
Мерки
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Активности

Појдовна основа

-Недоволни
капацитети за
планирање
Временска рамка за спроведување

Планиран резултат(одредница) на
годишно ниво

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Градење на капацитети
за
долгорочно,среднорочно
и краткорочно
планирање и развој на
Системот за управување
со кризи

Изработка на Процедури
за процесот на
долгорочно планирање и
развој на СУК
Планирање, подготовка и
реализација на обуки за
долгорочно планирање и
развој на СУК

Февруари
2019
ОУЧР во соработка
со останатите
организациони
единици на ЦУК и
номинирани
претставници на
субјектите во СУК

Мај
2019

Планирање, подготовка и
Април
реализација на обуки за
2019
изработка на ГПР и
предлог програми за 2020,
согласно Правилникот за
ППБИ
Проект: Воспоставување на процес за планирање на обуки и вежби на национално ниво во СУК
Цел на Проектот: Градење на капацитети за планирање на обуки и вежби на национално ниво за потребите на субјектите кои го
сочинуваат Системот за управување со кризи
Градење на капацитети
за изработка на
повеќегодишен План за
обуки и вежби на
национално ниво

Изработка на Процедури
за изработка на План за
обуки и вежби
-Планирање,подготовка, и
реализација на обуки и
вежби

Јуни
2019
Септември
2019

100.000,00 денари
за 1 обука за ЦУК
262.366,00 денари
за 1 обука за
субјекти во СУК

2.2.ПРОГРАМА: 3 – ПОТПРОГРАМА 3А- Воспоставување на единствен комуникациско -информациски систем
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ОУЧР во соработка
со номинирани
претставници на
субјектите во СУК

ЦЕЛ на програмата е и

ПРОЕКТ 1 : Воспоставување на единствен број за итни повици Е-112
Показател на успешност:

Појдовна основа

Усвоен концептуален дизајн на системот Е-112
Неопходна
координација на
Изработени стандардни оперативни процедури за функционирање
постоечките
на системот
системи за итни
Изготвена техничка спецификација на потребната опрема за
состојби
системот Е-112
Адаптираниградежни објекти за сместување на системот Е-112

Мерки

Активности

Дизајнирање и
стандардизација на
системот Е-112

Усвојување на
концептуалниот дизајн на
системот
Изработка и донесување
на стадардни оперативни
процедури за
функционирање на
системот Е-112
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Временска рамка за спроведување

Планиран резултат (одредница) на
годишно ниво
-Усвоен концептуален дизајн
-Изработени СОП
-Уредени објекти за потребите на системот
-Изработена техничка спецификација за
КИ опрема
Финансиски
средства

Организациски
облик/лице
-Берат Ајдари
- консултанти од ЕУ

2019 година
-членови на работна
група
21.578.000,00
денари

-Надзорен одбор за
имплементација

Уредување на објектите
и техничка
спецификација на
потребната опрема за
системот Е-112

Градежно уредување на
објектите за потребите на
центрите Е-112
Изработка на техничка
спецификација на КИ
опрема средства

2.3.ЕУ IPA-Програма : Прекугранична соработка

ЦЕЛ на програмата е преку имплементација на проектотните активности од проектот HELP и проектните активности на проектот JJ-CROSS да се зголемат капацитетите и подготвеноста на хуманитарната помош во прекуграничната област заради ефективна и
ефикасна превенција, ублажување и управување со ризици од катастрофи и на долгорочен период ги намали ризиците од природни
катастрофи и катастрофи предизвикани од човек во регионите на Западна Македонија и Пелагинија, а стекнатите искуства од овоие
проекти во иднина да се споделат цо другите прекугранични области
Показател за успешност:
Развиени протоколи за заеднички акциони планови
Воспоставена мрежа на прекугранична соработка
Дизајнирана мобилна инфраструктура за управување со кризи
Воспоставен команден центар (Мобилен контејнер Ц-4)
2.3.1.ПРОЕКТ 1-HELP – Инегриран оперативен центар за пружање на хуманитарна помош
Цел на проектот : Зголемување на капацитетите и подготвеноста на хуманитарната помош во прекуграничната област заради
ефективна и ефикасна превенција, ублажување и управување со ризици од катастрофи
Појдовна основа
Планиран
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Показател на успешност:

резултат(одредница)
на годишно ниво

- Воспоставен функционален оперативен систем за пружање на хуманитарна помош

- Одржани 2
состанока во 2018
година
-Завршени
административни
процедури во
СЕП,УЈП,НБРМ и
МЛС
Мерки
Активности
Временска рамка
Финансиски
Организациски
средства
облик/лице
д-р Урим Вејсели со
Вкупен буџџет
Имплементација на проектните активности за 2019
номинирани лица од
55.691.528,00 ден.
година,согласно Акциониот план за имплементација
Јануари-Септември 2019 година
-6.940305,75 ден.
организационите
на проектот
буџет на РМ
единици на ЦУК
-792.702,80 денари
од ИПА фондот
2.3.2.ПРОЕКТ 2: J-CROSS – Заедничка прекугранична соработка за заштита на населението од природни непогоди и катастрофи
предизвикани од човечки фактор
Цел на проектот: На долгорочен период да се намалат ризиците од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човечки фактор во
регионите на Западна Македонија и Пелагонија и научените лекции-стекнати искуства од овој проект во иднина да се споделат со другите
прекугранични области
Појдовна основа
-Завршени
Показател на успешност:
административни
- Реализиран иницијален состанок со МЛС за добивање на партнерски договор за процедури во
национално кофинансирање на проектот
СЕП,УЈП и НБРМ
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Планиран
резултат(одредница)
на годишно ниво
-потпишан договор
за национално

-

Реализиран иницијален состанок со сите партнери/учесници во проектот
Усвоен акционен план за реализација на проектните активности за 2019-2020 година

Мерки

Активности

Временска рамка

Во текот на 2019 година
Имплементација на проектните активности за 2019
година,согласно Акциониот план за имплементација
на проектот за 2019-2020 година

-Поднесена
апликација до
МЛС за
кофинансирање на
проектот
Финансиски
средства
Вкупно
25.828.893,00
денари
- 7.198.390,5
денари од буџет на
РМ
- 18.630.502,5
денари од ИПА
фондот

кофинансирање
-реализирани
проектни актвиности
за 2019 година
Организациски
облик/лице
д-р Урим Вејсели со
номинирани лица од
организационите
единици на ЦУК

Б.-Иницијативи на ЦУК во ГПР на ВРМ

Иницијатива
Донесување на Процена за
загрозеност на безбедноста на РМ од
сите ризици и опасности
Донесување на стратегија за
намалување на ризици од катастрофи
Проширување на ИНДОК базата на
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Временска рамка за подготвување
Квартал
Квартал
Квартал
Квартал
2
3
4
1

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

податоци со податоци за настанати
штети од природни непогоди,несреќи
и катастрофи

Воспоставување на единствен број за
итни повици Е-112

Мај/2019

Модернизација на радиосистемите во
РМ
Модернизација и надградба на СЈТ

Мај/2019

Берат Ајдари
Душко Петровски

Јуни/2019

В.-Мерки и активности кои произлегуваат од работата на ЦУК :

9.
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Активност
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Квартал
1

Временска рамка за извршување
Квартал
Квартал
2
3

Квартал
4

Финансиски Организациски
средства
облик/лице

-
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12

13

02-31.01.19
01-28.02.19

01-28.02.19

02-25.01.19

01-25.03.19

01-25.06.19

01-25.09.19

01-30.06.19

01-30.06.19

месечно

месечно

месечно
01.05-31.08.19
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месечно

01-30.06.19

02.-31.01.19

01-25.03.19

01-25.12.19

Континуирано

Континуирано
Континуирано
Континуирано
Континуирано
Континуирано
Континуирано

15

20.000,00

Континуирано
Континуирано
Континуирано

Континуирано

16

01/19

1/19

2/19

17

12/19

Буџет на СМС

Буџет на СМС

7/19

12/19

СМС во

соработка со
организациони
единици и
ДБКИ
01/19

12/19
СМС во
соработка со
ООЕ на ЦУК,
СЕП, МЖСПП
10/19

01/19

18

19

20

-

21

22

