Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија
Центар за Управување со кризи

Предмет: Вонредна информација за состојбата со активни пожари
до 17:00 часот на ден 01.09.2019 година.
РЦУК – Битола, известува дека пожар во ЕЛС Новаци е сеуште активен.
Од ДЗС Битола побарана е интевенција и од воздухопловите.
На терен се присутни ЈП Национални шуми „Кајмакчалан“ Битола со 12
вработени и 3 теренски возила, ДЗС Битола со 10 лица и 2 теренски возила, ДЗС
ПО Кичево со 5 лица и 1 теренско возило, ЕЛС Новаци со 5 лица и 1 теренско
возило, ТППЕ Битола со 8 пожарникари и 1 ПП возило, ЕЛС Битола со 10 до 15
лица со 3 теренски возила, 10 лица од месното население и РЕК Битола со 1
градежна машина - булдожер која се наоѓа во с.Маково.
ТППЕ Прилеп и ТППЕ Крушево од 14:50 часот интервенираат на шумски
пожар во атарот на селата Подвис, Годиље и Норово (опш.Крушево). На терен
има екипа од ТППЕ Прилеп со 1 теренско возило и 3 пожаарникари, од ТППЕ
Кривогаштани со 1 теренско возило и 2 пожарникари, од ТППЕ Крушево со 1 ПП
возило и 5 пожарникари и 10 вработени од Шумско Липа Крушево.
РЦУК – Велес, известува дека пожарот во атарот помеѓу селата Ораовец
и Војница заради засилениот ветер и непристапниот терен е сеуште активен. Во
текот на попладневните часови заклучно со 16:00 часот дејствувале два авиони
на ДЗС со по четири налети. На терен за гасење на пожарот ангажирани се ТППЕ
Велес со 13 пожарникари и 1 ПП возило, ШС „Бабуна“ со 20 вработени,
опш.Чашка со 15 лица, АРМ со 25 војници и 1 теренско возило, ЈКП „Дервен“
Велес со 9 вработени и 1 цистерна, ДЗС со 7 луѓе и 10 лица од месно население.
ТППЕ Свети Николе известува дека пожарот во атарот на с.Павлешенци
е изгасен. ТППЕ Свети Николе се повлечени од теренот во 16:00 часот. Контрола
на опожарениот простор вршат вработени во ШС. Опожарена е површина од 30
Хa дабова шума. Во текот на денешниот ден ангажирани биле 10 пожарникари
со 2 теренски и 1 ПП возило од ТППЕ Свети Николе и 7 вработени во ШС.
РЦУК – Струмица, известува дека во општина Радовиш, пожарот на
планината Готен, кај селата Покрајчево и Злеово е сеуште активен. Пожарот на
планината Готен и накај с.Подареш е ставен под контрола. Над с.Злеово сеуште
не е под контрола. Луѓето сеуште се на терен. Над с.Злеово - м.в.Кушкулиски
пат пожарот е ограничен со појас но од силниот ветер на едно место се има
префрлено и е зафатена висока шума каде не може да се интервенира. На терен
се 5 вработени од ШС „Беласица“. ТППЕ Струмица се повлекле околу 15:30
часот бидејќи не можеле да интервенираат во високата шума, таму може да се
интервенира само со авиони и хеликоптери.
РЦУК – Скопје, известува дека пожарот над селата Семениште и Чајлане
(опш.Сарај), се уште е активен. На лице место БППЗ интервенира со 2 ПП возила
и 6 пожарникари. На неутврдена површина гори запалена сува трева и
нискостеблеста вегетација.
Во 14:30 часот од планинар добиено е известување дека забележал
чадење кај м.в.Дуња на планината Караџица. Известено е одговорното лице од
ШС „Караџица“ но нема повратна информација за што конкретно се работи.
РЦУК – Штип, известува дека ТППЕ Берово од 14:00 часот со 1 ПП возило
и 2 пожарникари интервенираат на запалена сува трева и борова шума кај
м.в.Крива Круша во близина на Пехчево.
ТППЕ Штип од 15:50 часот со 2 ПП возило и 6 пожарникари
интервенираат на запалена сува трева и нискостеблеста шума во атарот на
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ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КРИЗИ
Оперативен дежурен центар
Доставено до:
1.
Претседател на Република Северна Македонија
Кабинет на Претседателот
2.
Влада на Република Северна Македонија
Кабинет на Премиерот
Генерален секретар
3.
Министерство за внатрешни работи
Кабинет на Министерот
ДОЦ на МВР
4.
Министерство за надворешни работи
Кабинет на Министерот
5.
Агенција за Разузнување
6.
Министерство за одбрана
Кабинет на Министерот
ОЦ на ГШ на АРМ
7.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Кабинет на Министерот
Агенција за храна и ветеринарство
Управа за хидрометеоролошки работи
8.
Министерство за здравство
Кабинет на Министерот
9.
Министерство за животна средина и просторно планирање
Кабинет на Министерот
10. Министерство за транспорт и врски
Кабинет на Министерот
Агенција за државни патишта
11. Министерство за образование
Кабинет на Министерот
12. Дирекција за заштита и спасување
13. ЈП „Македонски шуми“
14. Државен инспекторат за шумарство и ловство
15. ЕВН
16. Црвен крст на РМ
17. АМСМ
18. Мисија на ОБСЕ
19. Амбасада на САД
20. Амбасада на Р.Франција
21. Обединети нации (UNDSS)
22. Светска здравствена организација
23. ПК на Совет на Европа Скопје
24. Македонија Пат
25. Корисници во ЦУК (по посебен список)
26. Архива

