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                                                        С О Д Р Ж И Н А 
 
 
НА ОПЕАТИВНИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ ВО 
ЗИМСКИ УСЛОВИ-снег,снежни намети,лавини,поледици (голомразици), 
наноси од земја и лизгање на земјиште. 

 
 
 ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 
1.Општи географски-топографски каректеристики на подрачјето. 

 
2.Проценка на степенот на загрозеноста од природни непогоди- снег, снежни 
намети,лавина ,поледици(голомразица),наноси од земја и лизганње на 
земјиште. 

 
3.Број на жители во општината,по населени места. 

 
4.Карта на општината. 

 
5.Преветнивни мерки и активности за ЗС. 

 
6.Оперативни мерки и активности за ЗС. 

 
7.Преглед на сили ( републички,просторни) за ЗС 

 
8.Преглед на расположливи моторни возила и механизација. 

 
9.Постапка за мобилизација и ангажирање на силите, и механизацијата, за 
расчистување на теренот(по населени места). 
 
10.Оперативна карта на општината и населените места со обележени 
критични места во услови на снег ,снежни намети, лавини,поледици,наноси 
од земја  и лигање на земјиште. 
 
11.Договори со правни субјекти за одржување на улици и локални патишта  
во зимски услови во сезона 2020-2021 год. 

 
12.Постапка ,организација и начинна згрижување на загрозени и настрадани 
граѓани ( сместување и исхрана) 
13.Преглед на телефонски броеви заради кординација на субјактите. 

  
 

1.Op{ti географски-топографски karakteristiki на посдрачјето. 

 



 Op{tinata zafa}a povr{ina oд 225 km2 и сместена е помеѓу Планината 
Смрдешник и Серта, една од поголемите реки е реката Крива Лакавица која се 
влева во вештачката  акумулација  брана Мантово, други вештачки акумулации се 
Конче1 и Конче 3 . 
 Оp{tina Kon~e proizleze od opшtina Radovi{ so koja e povrzana  со 
Регионален пат Р-606  преку овој пат се поврзува со другите центри : Струмица, 
Штип, Скопје. 
 Site naseleni mesta vo op{tinata se povrzani so lokalni pati{ta. 
Dol`inata na lokalnata patna mre`a vo op{tinata iznesuva 25  km, od koi 
asfaltirani se 18 km, a 7 km se zemjeni pati{ta. 
 Za ova podnebje e karakteristi~na umereno-kontinentalnata klima, koja 
se odlikuva so dolgi i topli leta со изразити максимуни на температурата до + 
42 степени i  долги и студени   zimi со изразити максимуни до -20 степени. 
 Vo op{tina Конче zimata  e mnogу studena i  trae dolgo, со што се стварат 
услови за задржување на снегот по патиштата и од појава на голомразица. 
 Ваквите vrne`i od sneg mo`at da go ote`nat soobra}ajot na Рагионалниот 
пат Р-606 и  lokalnite pati{ta со кој се поврзуваат населените места во 
општината.  
 Sne`nite vrne`i vo na{ata op{tina se големи , so  подолготрајно 
zadr`uvawe i so просечна debelina od 25-35sm. 
 Vo tekot na godinata mo`at da padnat 4-5 pati sne`ni nameti so 
debelina nad 35 sm., pri {to doa|a do ote`nato odvivawe na soobra}ajot po 
lokalnite pati{ta i ulici niz naselenite mesta. 
 ^estite vetrovi vo zimskiot period pravat nanosi na del od lokalnite 
pati{ta (naj~esto na krivinite), koe ne{to u{te pove}e go ote`nuva 
odvivaweto na soobra}ajot. 
 Odroni na pati{tata se doста честа појава посебно на регионалниот пат 
Р-606,  ima nanosi od pesok i kal, posebno pri obilni vrne`i od do`d. 
  
 
2.Broj na `iteli vo op{tinata i po naseleni mesta. 
 
Sedi{teto na op{tinata e vo naselenoto mesto Kon~e vo koe `iveat 921 
`itelи од кој 51% се од турката националност, бројот на жители во останатите 
населени места е следниот . 

- Деино       =774 
- Ракитец    =560  
- Д. Липовик =467 
- Лубница     =364 
- Габревци   =366 
- Гарван       =23 
- Скоруша    =28 
- Загорци     =12 
- Г.Липовик=150 

Три населени места  се неаактивни т.е. не населени  тоа се населените места: 
Негерновци, д. Радеш.  Д. и Г .Враштица . во овие населени места  има викендици 



и манастири кој се посетуваат само во  летниот период I  vikend  naselba  pokraj  
ezero Mantovo. 
 

3.Preventivni merki 
 
  
 Vo izminatite godini se slu~uva{e odredeni patni pravci da bidat 
podmrznati i soobra}ajot da se odviva ote`nato, ili voop{to da ne mo`e da se 
odviva. 
 So cel da se namalat opasnostite od  vrne`i od sneg i pojava na 
golomrazica, pred zapo~nuvawe na zimskiot period se vr{i: 

 ~istewe na lokalnite pati{ta od obrasnati grmu{ki i treva;  

 ~istewe na bankinite od zemja i pesok; 

 snabduvawe na JКП"Лакавица" so potrebni koli~ini na pesok i sol, 
za posipuvawe na lokalnite pati{ta i ulici vo nas. mesta vo 
op{tinata. 

 osposobuvawe na ekipa za brzi intervencii na 
teren(ras~istuvawe na sneg i posipuvawe so pesok i sol na 
lokalnite pati{ta na teritorijata na op{tina Kon~e) 

 obezbeduvawe na mehanizacija za ras~istuvawe na lokalnite 
pati{ta i ulici vo nas. mesta vo op{tinata. 

 Slедewe na vremenskata  prognoza. 

 Izvestuvawe na gra|anite za vremenskata prognoza . 

 Razgovor so gra|anite vo vrska so snabdenosta so osnovnite 
produkti (maslo za domakinstvata, bra{no i dr). 

 Razgovor so sto~arite za snabdenosta so sto~na  hrana. 

 Razgovor so kolonijalnite prodavnici vo vrska so snabdebnosta so 
osnovnite produkti. 

 
 

Site ovie preventivni merki  se prevzemat posbno vo naselenite mesta g. 
Lipovik,Garvan,Zagorci, i Skoru{a se so cel za prevzemawe na  operativni 
merki vo slu~aj na pogolemi navevi od sneg,golomrazici i odronuvawe na 
zemji{e na kriti~nite mesta koj  se poso~eni vo kartata na op{tinata.  
 
 
4.КАРТА НА ОПШТИНАТА 

 
Картата на општината е прикажана  само со границите на општината без  
ризичните места, а додека ризичните места се следните:Р-606 Радовиш -Конче кој 
спaѓа во категорија 3 за одржување е во надлежност на МП , ризични места  на Р-
606 Радовиш-Конче се : МВ Осојот и МВ Бадамарот на кој места доага да 
голомразици  и може да дојде до одронување на земјиште  и спречување на 
нормално одвивање на сообраќајот, за споманатите ризични места редовно се 
известуваат Македонија Пат. Ризично место на локален пат Д.Липовик- Г. Липовик  
е на излезот од с.Д.Липовик према г.Липовик , на МВ  Скокот На влезот од с. Г. 



Липовик, Влез на с.Ракитец на МВ Каурски Гробишта,На влезот на с. Габревци. За 
сите ризични места кој се на локалните патишта во општината известено е ЈКП- 
Лакавица кое со Одлуката за комунален ред ,програмата  за зимско одржување  и 
догововорите кој се склучуваат за време траење од една година  се задолжува  за 
одржување на истите.  

 

 
5.Оперативни мерки 

 
 
 Na teritorijata na op{tina Конче postoi i aktivno raboti JКП 
"Лакавица". 
 So Odlukata za komunalen red,и програмата за зимско одржување 
donesena od Sovetot na op{tinata, JКП "Лакавица" ima obvrska za odr`uvawe 
na lokalnite pati{ta i ulici ({to podrazbira i zimsko odr`uvawe). 
 Pretprijatieto ima 14- vraboteni . Od mehanizacija raspolaga so eдна 
кола Лада нива, nekolku kosa~ki, ra~ni koli~ki, lopati, kopa~i i sli~no  
Трактор (Ландини) со 85 кс  кој е опремен со нож за чистење на снег  и циклон за 
расфрлање на сол,  Трактрор DEUTZ-FAHR со 80  којнски сили опремен со  нож  
за Чистење  на снегот, со набавката на машина СКИП  66 кс  се створени подобри 
услови за расчистување на снежните навевеи во зимскиот период . 
 Bidejki spomenatata mehanizacija i ~ove~ki resursi ne se dovolni za da 
gi zadovolat potrebite od ras~istuvawe na lokalnite pati{ta i ulici pri 
eventualni vrne`i od sneg, potrebno e pretprijatieto navreme, po donesuvawe 
na Programata za zimsko odr`uvawe od strana na Sovetot na op{tinata ( 
najdocna do mesec noemvri), da sklu~i Dogovor za zimsko odr`uvawe so pravno 
lice koe raspolaga so soodvetna mehanizacija i ~ove~ki resursi da odgovori na 
potrebite za anga`irawe i navremeno ras~istuvawe na lokalnite pati{ta i 
ulici. 
 Vo slu~aj na poobemni vrne`i od sneg i pojava na dolgotrajni 
golomrazici, od strana na  op{tinata }e se formira Koordinativno telo za 
otstranuvawe na posledicite, vo koe }e bidat vklu~eni pravni lica od 
op{tinata koi raspolagaat so soodvetna mehanizacija , a }e se vklu~i i 
lokalnoto naselenie. 
 So Koordinativnoto telo }e rakovodi Gradona~alnikot na op{tinata. Во 
табелата  од програмата  за зимско одржување на советот на општина Конче  се 
опишани приоритетите  на локалните патишта за чистењ од снег и голомразици 
 
6..Просторни сили за ЗС. 
 
-ЕЛС Конче 
-МС за цивилна заштита. 
-ЈКП-Лакавица-Конче 
-ДПТТУ- ЛИПАЦ-Д. Липовик. 
-МЗ Од општина Конче. 
-Доброволно противпожарно друштво   Gorici Operativa-Конче. 



 
7.Постапка , организација за згрижување на населението  и исхрана при 
поголеми врнежи од снег. 
 
На територијата на општина Конче може да се каже дека во секое населено место  
би имало потреба за сместување на  грагани  и нивна искрана по 2-3 семејства од 
секое населено место  , воглавно тоа се луѓе  социјалнни случаеви на кој и 
стмбените објекти во кој се сместени во зимниот период  при поголеми врнежи  од 
снег може да дојде до срушување на нивните објекти. Објекти во кој ќе се 
сместуваат овие лица има во секое населено место : Во с. Ракитец објект на МЗ. 
„Културен дом“ Пункт на здравен дом Радовиш концесионер Интермедика   Во 
с.Г.Липовик во основно училиште, во с.д. Липовик во објект на  МЗ. Во Дедино во 
објект на МЗ, во Габревци во објект на основно училиште. Во Конче во објект на 
МЗ.  И во Лубница во објект на МЗ. На овие луге додека се сместине во овие 
објекти ке ни се организира и исхрана  со средства од Буџетот на општина Конче 
во кој за  социјални случаи се планирани 250.000 денари.  
    
 
8. Преглед на телефонски броеви, заради кординација и соработка на 
субјектите 

 
 
 

Ред 
бр. 

       Субјект  Раководител Контакт Телефон 

1. МЗ Јован Занев - Горни 
Липовик 

Јане  Коцев 071558-376 

2. МЗ Црвена Застава- 
Лубница 

Димчо Димов 070-930-242  

3. МЗ Горица  Ракитец Златко Јанкулов 077-990-101 

4. МЗ  Лубин Ацков- Габревци Ристов  071253-710? 

5. МЗ  Бела Река Д. Лповик Васко Трајков 070531-810? 

6. МЗ  Смрдешник  Дедино Станоја Ристов 032-647-121 

 7. ЈКП Лакавица Конче Влатко Илов 032-649-550 
075-496-018 

8.  Општина Конче  Дончо Тушев 032-630 325 
075-496-013 

9. Дптту-Липац С.Д.Липовик Блажо Коцев  

10 Претседател на Совет  Исмаил  Куртов 075-496-020 
070-319-410 

11 Преставник на МЗ-Скоруша, 
Загорци,Гарван 

Геро Михов 070522-605 

 
 
 
 



9.Vleguvawe vo sila na Operativniot plan na op{tina Конче 

  
  Operativniot plan na op{tina Конче za utvrduvawe na obvrskite na JКП 
"Лакавица"  za prevzemawe na preventivni merki i aktivnosti za otstranuvawe 
na posledicite od mo`nite prirodni nepogodi ili drugi nesre}i vo zimski 
uslovi, vleguva vo sila 8 (osmiot ) den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben 
glasnik na op{tina Конче. 
 
 
Број 08-1591/8                                                                Совет на општина  Конче 
Дата 30.12.2020                                                                      Претседател, 
      Конче                                                                             Исмаил Куртов,с.р. 

 
 


