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1. ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

Проектот „Превенција од поплави за заштита на животната средина“ го реализираат 

Здружение Центар за граѓанска иницијатива (ЦГИ) – Прилеп, Организација за управување 

дестинации (ДМО) – Корча со општините Могила и Малиќ, а финансиран е од Европската унија. 

Целта на проектот е да се зајакне отпорноста и подготвеноста за ризици од катастрофи и 

превенција од поплави за: заштита на животната средина, ублажување на климатските промени, 

превенција и управување со ризик. Конкретно, партнерите ќе придонесат кон повикот: да се 

зголеми свеста за позелена економија, почиста животна средина и климатски промени. 

Преку развивање на одредени цели: 

1. Да се подобри јавната инфраструктура ранлива од поплави за да се обезбеди заштита на 

земјоделските површини и средствата за живот. 

2. Локалните власти способни да ја зајакнат партиципативната подготвеност и капацитетите 

за издржливост во градењето на прекугранична соработка за спречување и ублажување на 

поплавите.  

3. Да се зголеми свеста на земјоделските производители за важноста на управувањето со 

поплавите во заштитата на животната средина, земјоделските површини и егзистенцијата. 

Иако општините не се гранични општини и не ги делат истите речни сливови, тие ги 

споделуваат истите проблеми и ризици од поплави и други вештачки и природни опасности. И 

двете општини имаат рамничарски предели со реки кои ги поплавуваат бреговите кои ги 

оштетуваат земјоделските површини со голем број земјопроизводители. Двата региони се 

подложни на неповолни временски и климатски феномени, особено обилни бури и врнежи од 

дожд што резултираат со локални поплави и лизгање на земјиштето што ги оштетува патиштата, 

приватните имоти и земјоделското земјиште. Реките Девол во Маилиќ и Црна Река и Шеменица 

во Могила се соочуваат со зголемување на нивото и временска варијабилност на водните 

ресурси што е меѓу клучните природни фактори кои го зголемуваат ризикот од поплави, покрај 

топографските и земјишните карактеристики, и релативно густата хидрографска мрежа во 

најпогодените региони. Земјоделството, кое доминантно се протега покрај реките, е економскиот 

сектор најмногу погоден од поплавите. Во исто време, земјоделството ја игра најважната улога 

во обезбедувањето приход за домаќинствата во погодените региони.  

Најновите поплави што ја зафатија Македонија се случија во јануари и февруари 2015 

година. Според официјалните информации на Управата за Хидрометеоролошки работи 

зголемена температура на воздухот во комбинација со обилни врнежи, најголемите во историјата 

од почетокот на мерењата во земјата биле забележани во текот на земјата. Во истиот период 
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Албанија беше исто така погодена од поплавите и особено, а според PDNA (проценка на 

потребите по катастрофата) вкупно 9 региони и 53 јурисдикции на локалната самоуправа беа 

погодени од поплавата во различни размери.  

Поделувајќи ги истите проблеми, претставниците од општините споделија свои искуства во 

управувањето со поплавите и истите да ги искористат и развијат. заеднички стратегии.  

1.1Опис на студиијата 

Целта на оваа студија е  посветена на  ефективноста на мерките за управување со поплави 

врз основа на концептот познат како „задржување на водата во пределот“. Оваа компаративна 

анализа останува како двигател на настаните и акциите кои ке бидат превземени во иднина каде 

се предочени општи сличности и различните посебности гледано на двете страни како една 

заедничка цел.  Намалувањето на поплавите преку генерално  зависи од следните фактори: 

зголемувањето на капацитетот на складирање во сливот што произлегува од таквите мерки, 

климатските услови и нивната промена, заситеност на   почвата  со влага ,засадените земјоделски 

култури, вегетацијата.како и способноста на населението нивната организираност во делот на 

менаџирање со кризи.  Анализата на студијата, ја опфаќа и потребата   за подобрување на 

системот за ефективноста на достапност и релевантност на информациите споделени со 

населението погодено од кризата и сите инволвирани страни.  Поплавите представуваат 

природни непогоди кои  што ја зафатиле територијата на општина Могила во изминатиот период 

констатираме дека истите воглавно биле последица на дејствување на природни сили. 

Катастрофални се последици од досегашните природни непогоди во општина Могила, како што 

е големото невреме во 1982, излевањето на река Црна Река во 1999 и 2010 година и 

поплавувањето на големи површини од Пелагониската котлина. Имено беа поплавени околу 12 

000 ха и направена материјална штета во висина од околу 3 милиони евра. Во 2013 година заради 

наглото топење на снегот од високите температури дојде до излевање на река Црна преку 

одводните канали и беа поплавени околу 4000 ха во Пелагонија. Истотака и територијата на 

Албанија во 2017 беше зафатена од поплавен бран при што нивото на реките рапидно се 

зголемило, покрај земјоделските површини биле поплавени и урбоани средини, но штетите биле 

сведени само на материјални загуби. Реките Девол, Осум и Семан предизвикаа огромни поплави 

во повеќе области вклучувајќи го и регионот на Корча, загрозувајќи ги и некои големи 

национални автопати. Ваквите појави оставаат зад себе и економски проблеми   Природни 

непогоди  го попречуваат и враќаат назад економскиот развој  на областите кои се погодени . 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПШТИНИТЕ 

2.1 ОПШТИНА МОГИЛА 

2.1.1 Географска положба и големина на општина Могила 

 

Општина Могила лежи во Пелагониската рамнина, претежно јужно од реката Шемница, 

односно помеѓу стариот пат Битола-Прилеп (сега регионален пат Р-1101) и Река Црна на 

просечна надморска височина од околу 600 метри. Општина Могила е средноголема рурална 

општина, и се наоѓа во југозападниот дел на Република Северна Македонија. Всушност, 

територијата на оваа општина зафаќа простор во средишните делови на Пелагониската котлина, 

а населбите се наоѓаат распоредени во сливното подрачје на Црна Река и долното течение на 

нејзината десна притока Шемница и лежат во нивните алувијални делови. Има правец на 

протегање северозапад – југоисток. Од север се граничи со општините Демир Хисар, Крушево и 

Кривогашатани, од исток и југоисток со општините Прилеп и Новаци, од југ и од запад со 

општината Битола. Со средна надморска височина од околу 600 метри. Има прилично добра 

географска положба и сообраќајна поврзаност, бидејќи низ нејзиниот централен дел минува 
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магистралниот патен правец Е–106 и железничката пруга Битола – Прилеп. Исто така, од 

големиот градски центар Битола, централната населба Могила се наоѓа на оддалеченост од само 

10 km. Вкупната територија на општината зафаќа 251,2 km2, а ја сочинуваат катастарските 

општини на 23 села и тоа: Могила. Беранци, Вашарејца, Горна и Долна Чарлија, Долно Српци, 

Ивањевци, Лознани, Новоселани, Подино, Радобор, Свето Тодори, Трновци, Добрушево, 

Дедебалци, Мусинци, Ношпал, Мојно, Алинци, Путурус, Црничани, Трап, Будаково. 

Административно гледано, населеното место Могила е седиште на општината Могила. 

2.1.2 Релјефни карактеристики 

Општина Могила зафаќа поголем дел од Пелагониската котлина, највисока точка на 

Пелагониската котлина на подрачјето на Општината Могила изнесува 605 метри надморска 

висина и се наоѓа југоисточно од с.Трновци, додека најниска точка од 570 метри надморска 

висина е кај с. Мусинци. Целото подрачје на општина Могила е рамничарско со мал дел на запад 

од подрачјето на општината кое се карактеризира со планинско земјиште. Ваквата состојба 

придонесува за појава на наноси, поплави и обемни шумски пожари, многу често во летниот 

период. 

2.1.3 Пошуменост и друга вегетациска покриеност 

Општина Могила лежи на претежно рамничарско земјиште што кажува дека пошуменоста 

и другата вегетациска покриеност се малку застапени. Од вкупната територија на општина 

Могила пошумени се околу 1000 ha со кои стопанисува ЈП Македонски шуми „Кајмакчалан“ 

Битола, ШСЕ Древеник. Овде може да стане збор за постоење на мали површини покриени со 

деградирани шуми и шибјаци. Деградираните шуми претставуваат шикари претежно од даб. 

Шибјаците исто така завземаат мали површини покриени со леска по работ на Пелагониската 

котлина. Тие завземаат површини на неодамна напуштени ниви. Делот кој се користи како 

земјоделско обработливо земјиште според пописот на земјоделието од 2007 година по категории 

во приватна сопственост има 7003,99 ha од кои под ораници 6540,87 ha, под ливади 375,28 ha, 

под пасишта 24,03 ha, со овоштарници 6,79 ha, со лозја 56,32 ha и расадници 0,70 ha. На 

површините од ораници, бавчи и куќни градини од 6540,87 ha со житарици има посеано 4065,10 

ha, со индустриски растенија 865,53 ha, со фуражни култури 594,00 ha, зеленчук 357,57 ha, со 

цвеќе 15,73 ha, со ароматичнии медицински растенија 1.65 ha, со семе и расад 4.43 ha, а угари и 

незасеани површини се 636.86 ha. На подрачјето на општина Могила најзастапени зеленчукови 

растенија се пиперките кои се насадени на 161.11 ha, компирот на 34.04 ha, грав на 12.18 ha, 

домати на 32.22 ha и лубеници на 62.65 ha. Најзастапени овошни насади се јаболковите насади со 

1473 садници на површина од 2.09 ha, а покрај нив има и насади од сливи со 1305 садници на 
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површина од 2.50 ha, круши со 438 садници на површина од 0,61 ha, цреши со 92 садници на 

површина од 0,13 ha, праски со 71 садници на површина од 0,08 ha, вишни со 434 садници на 

површина од 0,30 ha и ореви со 163 садници на површина од 0,45 ha. 

2.1.4 Основни карактеристики на земјиштето 

Од вкупната површина која ја зафаќа општина Могила 251.2 km2 или 25120 ha, од кои 

урбанизирано земјиште е околу 1500 ha, обработливо земјоделско земјиште е околу 17000 ha, 

под пасишта припаѓаат околу 5500 ha и околу 1000 ha се пошумено земјиште. Геолошкиот 

состав на земјиштето на ова подрачје е разнообразен при што главно се среќаваат два вида на 

почви и тоа: делувијални и алувијални. Делувијланите почви се наоѓаат во подножјето на 

планините на подрачјето на општина Могила и настанале со натрупување на еродираниот 

материјал што го носат рекичките од планинските подрачја. Тие не се многу плодни и обично не 

се обработуваат, но може да се користат за овошни насади, винова лоза, бостан и други култури. 

Останатиот дел од подрачјето на општина Могила односно рамничарскиот дел се карактеризира 

со алувијална почва кое настанале со таложење на ситен материјал што го донеле реките 

Шемница и Црна од повисоките подрачја во рамничарскиот дел. Алувијалната почва е доста 

плодна, влажна, богата со хумус и се користи за одгледување на градинарски, индустриски и 

житни култури. Често на местата со плитки подземни води, покрај алувијалната почва се 

јавуваат ливадската, а наместа и мочурливата почва, на кое е застапена соодветна ливадска и 

мочуришна вегетација. 

 

2.1.5   Климатски услови 
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Како резултат на специфичните природно - географски особености, општина Могила има 

умерено континентална клима со чисто изразени годишни сезони. Зимата е влажна и студена, а 

летото топло и суво. Есента е знатно потопла од пролетта и преминот од зима кон лето е побрз 

отколку обратно. Просечната годишна сума на сончевиот сјај во Пелагонија изнесува 2332 часа. 

Просечната годишна температура изнесува 11,5°C. Средно годишно максимална температура е 

17,4°C, а средно годишно минимална 5,3°C. Ова има големо негативно влијание на појавата и 

ширењето на пожари преку лето и појава на снежни наноси, магла, сињак и голомразица преку 

зима. Дневните максимални летни температури достигаат и до +40 °C, додека во зима 

температурата паѓа и под – 20 °C. Просечните врнежи во Општина Могила изнесуваат 610 mm 

годишно но истите не се рамномерно распоредени во текот на годината. Максимални врнежи се 

јавуваат во месеците ноември и декември кога изнесуваат од 68-73 mm, а минимални во јули и 

август од 22-34 mm. Ваквите количини на врнежи и делувањето на ветровите доведува до 

негативни последици врз земјоделството, појава на пожари и сушни периоди преку летото и 

поплави во касна есен, зимскиот и раниот пролетен период, сообраќајот и одржувањето на 

патната мрежа. Меродавна метереолошка станица за Општина Могила е Топлчани  

41°14'25"021°25'57"842.0 На график 2, 3 се прикажани температурите и нивната линеарна 

зависност во односна надморската височина. На графиците можеме да видиме дека трендот на 

намалување на карактеристичните вредности на максималните температури со надморска 

височина е очигледен, но и трендот на пораст на карактеристичните вредности на минималната 

температура со надморска височина. 
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2.1.6  Хидрографска мрежа, вид и количина на атмосферски и други води 

 

На сликата е прикажан сливот на Црна Река и реката Шемница кој гравитира кон  

Општина Могила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупната должина на Црна Река изнесува 207  km  со вкупна површина на сливното подрачје 

од  5774.99  km2.  Од кои на Република Северна Македонија и припаѓа најголемиот дел од 

4869.72 km2. , додека на Република Грција 905.27 km2. Сливната површина на која гравитира кон 

Општина Могила на Црна Река заедно со реката Шемница изнесува приближно 2300 km2. Низ 

Пелагониската котлина течението на Црна Река е во должина од 57 km од кои 11,53 km течат на 

подрачјето на општина Могила, а остатокот од 25 km минува низ Скочивирската клисура. Реката 

Шемница течи во јужниот дел од подрачјето на општина Могила и истата се влива во река Црна. 

Исто така во општина Могила има и два канали од мрежата за одводнување во Пелагониската 

котлина и тоа 9-ти канал во должина од 2400 метри и каналот Добрушево во должина од 10 000 

метри. Притоките на река Црна со мали исклучоци се влеваат од нејзината десна страна. Тие се 

релативно кратки, но заради големите висински разлики, нивните води се прилични брзи, така 

што при обилни дождови и при топење на поголеми снежни маси и наноси доаѓа до нивно често 

изливање посебно во рамничарскиот реон. Просечните врнежи во Општина Могила изнесуваат 

610 mm годишно, но истите не се рамномерно распоредени во текот на годината. Максимални 

врнежи се јавуваат во месеците ноември и декември кога изнесуваат од 68-73mm, а минимални 

во јули и август од 22-34 mm. Просечниот број на денови со снежен покривач е 30, а неговата 
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просечна висина е 63 mm. Во Пелагониската котлина во последните неколку години се извршени 

повеќе бушења, при што се појавени поголем број на извори со минерална вода. 

2.1.7   Социо-економски карактеристики 

Клучен економски фактор во општина Могила е земјоделието, како главен носител и 

двигател на економскиот развој. Од таму главна стопанска дејност е земјоделското 

производство: полјоделство, градинарство, сточарство и производство на сточна храна треба да 

претставуваат основа на развојот на прехрамбената, преработувачката и мелничката индустрија. 

Локалните инвестиции во комуналната сфера, подобрувањето на сообраќајната инфраструктура, 

поволната географска поставеност меѓу двата градски центри Битола и Прилеп и поволната 

сообраќајна поврзаност со нив, заедно со маркетингшкото претставување на стопанските 

потенцијали треба да претставуваат појдовна основа што ќе ја прави општината привлечна. 

Економски субјекти кои егзистираат на територијата на општина Могила се: Расадник 

Христовски – Могила, ЗК Пелагонија – Битола со своите деловни единици: Могила, Радобор- 

фарма со крави, Добрушево, Млин во Лознани, потоа фабриката за добиточна храна – Радобор и 

др. Во општина Могила населените места Могила, Радобор, Чарлија, Трап и Будаково поврзани 

се на Градскиот водовод – Битола преку регионалниот водовод. Со нив стопанисува ЈП Водовод- 

Битола. Во останатите села има локални водоводи со користење на артерски бунари. Со нив 

управуваат месните заедници. Во с. Подино се уште нема водовод, додека пак во населените 

места Алинци, Дедебалци, Свето Тодори населението се судрува со проблемот на недостиг на 

вода. Во општина Могила нема енергетски извори, а енергетската инфраструктура се состои 

постојната високонапонска и нисконапонска мрежа за снабдување на населението со електрича 

енергија. 

2.1.8 Комуникациска мрежа, сообраќај и врски 

Комуникациската мрежа, сообраќајот и врски во општина Могила се добро развиени. Во 

делот од сообраќајот можеме да направиме поделба на железнички и патен сообрјаќај Во 

патниот сообраќај на територијата на Могила гравитираат магистралниот патен правец А-3 (Е-

65) Прилеп-Битола-Ресен во должина од 12,3 km и регионални патишта Р-1101 Битола – Прилеп 

(стар пат) во должина од 14,7 km, Р-2340 Новаци-Добрушево-Ношпал во должина од 11,8 km, Р-

2335 Вашарејца-Бучин во должина од 13 km и Р-29175 Могила-Трап-Добрушево, пат  кои ги 

поврзуба  Р-1101 и Р-2340 во должина од 11,5 km. Населените места во општина Могила се 

поврзани со локалната патна мрежа која е во добра состојба и обезбедува добра комуникација со 

градот Битола. Железничкиот сообраќај на подрачјето на општина Могила се одвива по 

железничкиот правец Скопје-Битола-Р. Грција кој е во функција само до Битола во должина од 

16.7 km. Телефонскиот сообраќај е воспоставен во сите населени места каде живеат луѓе, а со 



12 

 

трите оператори на мобилната телефонија телефонскиот сообраќај е уште повеќе подобрен. 

Покриеноста на подрачјето со радиотелевизиски сигнал е релативно добра со што можат да се 

следат сите национални и локални електронски медиуми.  

2.1.9  Население и организација на населбите и дејностите 
(урбанизација и мрежа на населби, уредување на селски населби и подрачја, домувања и сл.) 
 

Според територијалната поделба од 2004 година општината Могила ги опфаќа следните села: 

Могила. Беранци, Вашарејца, Горна и Долна Чарлија, Долно Српци, Ивањевци, Лознани, 

Новоселани, Подино, Радобор, Свето Тодори, Трновци, Добрушево, Дедебалци, Мусинци, 

Ношпал, Мојно, Алинци, Путурус, Црничани, Трап, Будаково. Во општина Могила живеат 

вкупно 6 710 жители.  

2.1.10 Животна средина и природни богатства 

Земајќи во предвид дека општина Могила претставува мала урбана средина и нема 

индустриски објекти кои би ја загадувале животната средина, сепак непосредната близина на 

енергетскиот гигант РЕК Битола има свој удел во загадувањето на животната средина во 

општина Могила. Во природни богатства кои гравитираат на територијата на општина Могила 

можат да се наведе плодната почва во Пелагониската котлина која е главна житница во РМ што е 

основен предуслов за населението да се занимава со земјоделие и сточарство, како и природниот 

CO2 (кој се јавува со чистота од над 90%) кој е присутен во почвата на длабочина од околу 150 

до 300 метри. 

  2.1.11  Културно-историско наследство 

За селото Могила првите податоци ги сретнуваме за време на владеењето на Византија, XI и 

XII век. во документите, преписките на Теофилакт Охридски (Охридски Архиепископ). Селото 

Могила се споменува како стопанство на Охридската црква. Во првите турски документи од 15 

век 1467-68 год. "Опширни пописни дефтери" селото Могила се споменува како мезра 

Могилани, односно село Могила и брои 103 семејства. Во повоениот период после 1944 година 

формирана е Могилската општина како една од петнаесетте новоформирани на подрачјето на 

Битола. Во неа влегувале пет села: Долно Оризари, Горно Оризари, Карамани, Трн и Могила.   

Од културно-историско наследство можеме да ги издвоиме 20 цркви, 3 манастири и една џамија 

кои датираат од XIX и почетокот на ХХ век меѓу кои поголеми се црквата Св. Архангел Михаил 

во с. Могила, црквата во с. Ивањевци Св. Ѓорѓиј, изградена 1847 год., црквата во с. Подино  

Рожденство на Пресвета Богородица, која датира од Римско време,  возобновена во 1916 год., 

црквата во с. Добрушево Св. Вознесение, возобновена 1924 год., потоа Споменикот на 

народниот херој Димче Сарванов – Могилчето и Домот на културата. 
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2.2   ОПШТИНА  МАЛИЌ 

2.2.1 Општи податоци 

Малиќ е град и Општина во округот Корча, во источна Албанија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пред Втората светска војна регионот беше мочуриште, кое беше исушено како обид на 

владејачката Партија да го ревитализира албанското земјоделство. Градот цветаше со фабриката 

за шеќер изградена во 1951 година преку советска странска помош. На крајот фабриката беше 

затворена во 1990-тите што доведе до значителна невработеност во градот. Сегашната 

проширена општина беше формирана на реформата на локалната самоуправа во 2015 година со 

спојување на поранешните административни единици Горе, Либоник, Малиќ, Моглица, Пирг, 

Појан и Врештас. Седиште на општината е градот Малиќ. Вкупното население е 41.757 (попис 

2011), на вкупна површина од 656,34 km2. Во 2011 г. тогашната општина Малиќ (денес 

општинска единица) броела 4.290 жители, состоејќи се од Малиќ, Коланец, Гоча, Ѓирас, Бачка, 

Малиќ-Околина и Беловиште. 

2.2.2 Географска положба и хидрографска мрежа,  

Реката Девол е главната притока на реката Семан и се наоѓа на околу 70 километри југо 

источно од Тирана. Речниот слив има површина од приближно 3.140 km2 и се протега од 

границата на Грција на исток, до вливот во Семан и Реките Осум на запад. На сливот, реката 

Девол го менува своето име во Река Семан. Постојат неколку притоки кои се приклучуваат на 

Девол по неговиот тек и најголема е реката Томориче. Сливот лежи во планински регион 7 со 

многу разновидна топографија. Во првиот дел од сливот тече реката висорамнината Корче 

додека низводно од Малиќ, реката влегува во широка долина со мазни крила. Западно од Ложан 
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долината се стеснува во клисура во облик на V, каде што само неколку места се шират и 

формираат мазни падини. Оваа област е опкружена со алпски предел со претежно тесни долини 

и високи врвови до надморска височина од 2.100 m.a.s.l, која продолжува до Кокел. Помеѓу 

Кокел и Козаре се отвора долината на реката и станува сè помазно со речно корито кое се состои 

од голем талог депозити. Просечната кота на сливот е околу 960 m.a.s.l. со надморска височина 

кои се движат од 22 до 2386 метри. 

 

2.2.3 Клима и хидрологија 

Климата е многу разновидна во сливот и генерално се карактеризира со суви лета и влажни 

зими, jануари е најстудениот месец, а јули е најтопол средната годишна температура варира од 

7,5°C во долниот дел до 14,7°C во горниот дел. Топографските услови и оддалеченоста од брегот 

во голема мера влијае на врнежите и врнежите, следствено, многу варираат од една област до 

друг. Нагорниот дел на Девол има најмала количина на врнежи во Албанија со 600 mm годишно 

во однос на горните делови на сливот, планинскиот дел во средината на сливот, добивајќи 

значително поголеми количини. Климата е типично медитеранска, која се карактеризира со 

годишен максимум на врнежи во ноември и минимум во август, додека се појавува втор 

максимум околу мај. Интензитетот на врнежите е генерално низок. Снежните врнежи се 

вообичаени за време на зима и може да се појави дури и во октомври и април. Деновите со 

снежна покривка варираат од околу 90 денови во горните делови со максимална длабочина од 
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100 см, до 30 дена во долните делови. Водостојот на реката Девол и нејзините притоки е 

променлив со врнежите и топењето на снегот. Обилните врнежи предизвикуваат протек 

максимум околу ноември, додека вториот максимум околу мај е предизвикан од топењето на 

снегот. Големата варијабилност на климатските услови во сливот се рефлектираат со 

специфичното истекување. Некои подсливни површини имаат специфичен истек кој е еднаков на 

повеќе од четири пати поголем од количеството на друго подслив. Повлекувањата на вода за 

наводнување имаа и сè уште имаат огромно влијание врз природниот тек во Девол и притоките. 

Режимот на проток на реката Девол и нејзините притоки се определува со врнежи и топење на 

снег. 

 

3. КОМПАРАТИВНА СТУДИСКА АНАЛИЗА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА “ВОДАТА ВО 
ПРИРОДАТА“  ОПШТИНА МОГИЛА - ОПШТИНА МАЛИЌ 

   

Ретензија на водите во сливот овозможуваат следните објекти 

 Големи акомулации (вештачки или природни) 

 Средни и мали акомулации 

 Бари или мали езерца 

 Реципиенти (реки) 

 Одводни (атмосферски канализации) Мелиоратвни системи 

Досега анализираните и прикажани мерки за превенција и заштита од поплави за 

предметните општини поставија интересна метода за задржување на водите во пределот  која ја 

анализиравме од три аспекти:  

3.1 ПОСТОЕЧКИ МЕРКИ И ОБЈЕКТИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОДАТА ВО ПРИРОДАТА 

Постоечки објекти кои со задржување на водата овозможуваат добра ретензија на микро 

сливното подрачје од сливот на реките Црна и Девол во атарот на двете општини Могила и 

Малиќ. 

3.2.  ИДНИ МЕРКИ И ОБЈЕКТИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОДАТА ВО ПРИРОДАТА  

Објекти и мерки кои треба да бидат изграден и превземени за да овозможат поголема 

ретензија  на водата на територијата на  Могила и Малиќ. 

3.3.   КОМПАРАЦИЈА НА СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИЧНОСТИ МОГИЛА -МАЛИЌ 

3.1.1 Општина  Могила  

 Големи акомулации  Брана „Стрежево“ 

Во делот од сливното подрачје на Општина Могила постои  Стрежевското езеро кое е 
вештачко езеро  направено на сливот на река Шемница. Браната “Стрежево” е висока земјано - 
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насипна преграда со централно глинено јадро и возводно и низводно потпорно тело од чакал 
подигната на реката Шемница, возводно, на 24 km од нејзиниот влив во Црна Река и на 1,5 km 
низводно од селото Стрежево. Со нејзината изградба се формира акумулационен простор, со 
корисен волумен кој овозможува: обезбедување на потребните количини на вода за наводнување 
на дел од Пелагонија (проектно предвидени 20.200 ha нето обработлива површина), делумно 
надополнување до потребните количина на непреработена вода за потребите на ЈП “Водовод” – 
Битола, обезбедување на дел од потребите од сирова вода за дел од индустријата, и заштита од 
поплавување на дел од Пелагонија итн. 

 Нејзините технички карактеристики се: 

 Кота на круната ............................................................ 741,00 m н.в. 
 Кота на нормален водостој ........................................... 735,50 m н.в. 
 Кота на максимален водостој ........................................ 739,00 m н.в. 
 Кота на минимален водостој ......................................... 694,00 m н.в. 
 Висина на браната ........................................................ 76 m 
 Ширина на круната на браната ..................................... 10 m 
 Должина на круната на браната .................................... 632 m 
 Нагиб на возводната косина .......................................... 1:2 и 1:4,4 
 Нагиб на низводната косина .......................................... 1:2 
 Волумен на браната ....................................................... 4,219 • 106 m3 
 Волумен на акумулацијата на 735,50 m н.в. ................... 119,23 • 106 m3 
 Корисен волумен ........................................................... 108,87 • 106 m3 
 Плоштина на водното огледало на 735,50 m н.в. ........... 432,86 
 Должина на водното огледало на 735,50 m н.в. ............. 6.25 km 

 

Браната „Стрежево“ е дел од хидромелиоративниот систем на пелагонискиот регион но 
локално влијае врз водените ресурси на сливното подрачје во Могила каде помага за задржување 
на водите конкретно во сливот на  река Шемница  односно заштита од поплави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брана и акомулација Стрежево на максимално ниво 739,00 m н.в. 

Техничкото набљудување на браната “Стрежево” се реализира преку систем за мерење на 
осцилациите на водата во надворешни и внатрешни пиезометри, порните и тоталните притисоци, 
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поместувањата на мерните точки во телото, на косините и на придружните објекти на браната, 
како и со системот за сеизмичка оскултација. 

Придружните објекти на браната "Стрежево" со соодветна хидромеханичка опрема ги 
сочинуваат: 

 Преливниот орган (преливна шахта, тунел брзоток и слапиште), кој овозможува 
евакуација на 170 m3/s, односно дел од катастрофалните води со веројатност на појава 0,01% 
(400 m3/s); 

 Зафатниот орган (кула зафат, доводен тунел, кула затворачница, бучница со 
дефлектор и брзоток со ски - скок); 

 Темелниот испуст со слапиште; 
 Инекционо - ревизионата галерија. 
Сите придрузни објекти се во функција на одржлива стабилност на системот и го прават 

стабилен систем кој не представува опасност за предизвикување на опасност туку напротив е во 
функција на ретензија на вода  за заштита од поплавен бран. 

Во комплексот брана "Стрежево" се вклучени и следните содржини 

 Командна зграда; 
 Мала метеоролошка станица; 
 Хемиско - бактериолошка лабараторија; 
 Рибник за калифорниска пастрмка (зграда со мрестилиште и рибни базени) со 

годишен капацитет од 60 t; 
 Насади од ореви (610 садници на плоштина 9 ha); 
 Насади од бадеми (1.200 садници на плоштина од 3 ha); 
 Експлоатациони патишта 2,52 km; 
Електро - енергетските објекти: ХЕЦ “Стрежево”, со која е овозможено електро-

енергетско искористување на водата за потребите на главниот доводен канал и ХЕЦ “Биолошки 
минимум”, со која е овозможено електро - енергетско искористување на задолжителниот 
биолошки минимум на реката Шемница. 

Овие содржини како и дигиталниот  мониторинг систем за менаџирање на водите од 
акомулацијата Стрежево  прават една сигурнаа заштита од поплави на сливот на река Шемница 
која влиае врз целокупната заштита на Општина Могила од поплавен бран. Дополнителните 
содржини го оплеменија проесторот и знатно влијаат за задржување на водата во природата 
заштита на  биодиверзитетот во околината а тој возвраќа со задржување на поплавниот бран. 

 
 Нема  средни и мали акомулации кој се  како дел од сливното подрачје на општина 
Могила и треба да бидат дел од развојната програма на Оштината 
 Бари или така наречени мали оази на екологијата се делови од површината на 
територијата на земјоделското земјиште или во урбаните делови кои се со надморска висина 
пониска од околината и влегуваат во депресионата линија на подземните води во пелагонискиот 
регион. Ваквите површини се погодни за изведување на мали бари или езерца бидејки почвата е 
потопена под вода голем дел од годината и неможе да биди плодна. Не бараат големи 
финансиски зафати бидејќи не треба да имаат доплнителни хидротехнички  објекти само се 
заградува  во рамките на природната депресија и се ограничува влезот и излезот на 
површинската вода само со табласти затварачи. Погодни се за мали рекреативни содржини  како 
еколошки оази а служат за ретензија на одедено мало количество на вода во случај на поплавен 
бран.  



18 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во општина Могила постојат  две вакви езера (бари) и тоа на едната на  катастарска 

парцела КП 360  со површина од 3245m2  и ретензионен базен од Q = 3659 m3 и второто езерце 
кое се наоѓа на катастарска парцела КП 597со површина од 3919 m2 и ретензија од  Q = 4311 m3  
или тоа би бил простор  во кој ќе можиме да рачунаме дека ќе се задржи 7970 m3  вода имаме 
доток на вода од постојните канали, а просторот околу нив е оплеменет и уреден во 
печацкорекреативна патека со урбана опрема и детски игралишта. 
 
 Реципиенти (реки) 

Низ Општина Могила реката Шемница која извира од Баба Планина. Настанува со 
соединување на два поголеми потоци и Маловишка Река кои се соединуваат во Маловиште. Од 
таму течи низ Кажани каде се влеваат повеќе потоци кај селата Кажани, Доленци носејќи вода од 
масивот Вртешка Баба Планина и Бигла. Кои води кај с. Лера се соединуваат со водите на 
Ротинска Река и Цапарска Река и водите на доводниот канал на ХМС Стрежево кој носи големи 
количини на вода во пролетните месеци од целиот планински масив на Баба Планина од атарите 
на Кишава, Велушина, Крстоар, Горно Орехово, Буково, Лавци, Брусник, Нижеполе, Дихово, 
Трново и Магарево. Кај селата Стрежево и Црновец на нејзиниот тек е изградено Стрежевското 
Езеро, долго околу 8 km со околу 120 милиони кубици вода. Потоа по самото течение на реката и 
голем број на канали ја наводнува плодната Пелагонија, Битолско Поле, кои води потоа се 
влеваат во Црна Река. 

Регулирано речно корито на р.Шемница кое е во атарот на Могила 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
За зголемување на пропусната моќ на речното корито е извршена регулација на истото во 

должина од 2 km додека исто така на останатите 8 км се изврши мулчирање и чистење на истото 
така да  ретензија на поплавниот бран ќе биде подолг. Незиниот водостој е целосно контролиран 
од хидросистемот Стрежево така да не представува закана за поплава во општина Могила.  
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Најголемата река која поминува со дел од своето течение е река Црна, сливната површина на 
која гравитира кон Општина Могила на Црна Река заедно со реката Шемница изнесува 
приближно 2300 km2. Низ Пелагониската котлина течението на Црна Река е во должина од 57 km 
од кои 11,53 km течат на подрачјето на општина Могила. Представува моќен рецепиен со 
регулирано корито двојно трапезно минор крито за мали води и мајор корито кое ги прима 
големите води. Во 2018 година е извршено повторно чистење и молчирање на река Црна со 
подршка од владата и УНДП така да се доведе профилот на коритото во проектираните 
димензии со проектираните хидраулички параметри. 

 Одводни (атмосферски канализации) Мелиоратвни системи 

Пелагониската котлина каде дивергира општина Могила  беше мочуриште но заради добивање 
на плодно земјиште беше изграден систем од канали колектори за одводнување. 
Основната намена на Основниот систем за одводнување на Пелагонија е 
 -ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ ПРЕКУ ОТВОРЕНИТЕ ВОДОТЕЦИ (РЕКИ И КАНАЛИ), 
-„СПУШТАЊЕ“ НА НИВОТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ВО ПЕЛАГОНИЈА ПРЕКУ 
ДЕПРЕСИОНИТЕ ЛИНИИ НА ПОДЗЕМНАТА ВОДА СО ВЛЕЗ ВО ОТВОРЕНИТЕ 
ВОДОТЕЦИ  И БРЗА ЕВАКУАЦИЈА НА ВОДИТЕ ВО ГЛАВНИОТ РЕЦИПИЕНТ, ЦРНА 
РЕКА. 
 Со проектот „Заштита од поплави преку отворените водотеци (реки и канали)“, кој ја 
опфаќа целата површина на Пелагонија, од 86000ha рамнински дел и 6000ha рурален дел, од 
состојба на т.н.„МОЧУРИШТЕ“, Пелагонија стана најголема ЖИТНИЦА во Македонија, а како 
инвестициски објект, во тоа време, беше најголем, во Репулика Северна Македонија и за тоа, а за 
да се задржат проектните услови, е потребно техничко тековно одржување на целиот систем. За 
одржување на овој систем е надлезно ЈП Битолско Поле заедно со општините каде припаќаат 
соодветните делови од мрежата. 

Граница на одводнување на Битолско поле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aнализа на дел од системот за одводнување во атарот на О.Могила 

 
Во рамките на подобрување на хидротехницките и хидроули;ните параметри што беше и 

дел од проектот за заштита од поплави реализиран во рамките на финансирање на објекти за 
заштита од поплави. Селата Трап и Будаково припаѓаат на Општина Могила. Лоцирани се 
северо-источно од Могила на растојание од 8 km. Истите се лоцирани во Касета Добрушево со 
површина од 7040 ha. Расположена е од левата страна на р.Црна, ограничена со неа, О.К.Глабоко 
и Ободен канал Добрушево од западната страна на растојание од 1,5 km. Истиот ги спроведува 
водите во р.Црна. Селата се рамничарски тип. 
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Карта со дефиниран опфат на сливно подрачје во општина Могила 
 

Хидролошките пресметки се базираат на сливните површини кои припаѓаат на 
поедините канали претставени на ситуација. Ситуација на сливни површини вообичаено се 
даваат во размер 1:5000. Во пресметката се зема во предвид коефициентот на 
оттекување, редукција на сопствената и вкупната површина за коефициентот на 
оттекување, времето на концентрација (мин) и соодветно интензитетот на дождот 
(l/s/ha) во зависност од времето на концентрација и повратниот период кој е усвоен 
10%. Резултатите за дистрибуција и веројатност на појава на максимални годишни 
врнежи се земени врз основа на обработените податоци од врнежи за метереолошка 
станица Битола. Резултатите се прикажани на дијаграм и табеларно, а пресметката на 
проточните количини за секој крак е дадена табеларно 
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Даден е опис на еден изграден колекторски систем со сите потребни параметри  во 

Општина Могила како би се виделе основните карактеристики. 
Колектор К0 Предвиден е еден главек колекторски одводен канал од западната 

страна, кој ги прифаќа и спроведува водите од сите канали и ги испушта во постојниот 
9-ти канал над постојниот мост кој се влива во О.К.Добрушево кај с.Далбеговци. Кон 
овој канал се приклучуваат: Канал 2 со должина од 271 m кој ги испушта водите во постоен 
пропуст под пат Ф 800 и ги спроведува во колектор К0 на стационажа 1+143,37. 
Канал 3 ги прифаќа водите од западната страна што доаѓаат до коловозот и ги 
спроведува под истиот со пропуст и одводен канал во К0 на стационажа 0+914,74. 
Канал 4 и Канал 5 Крак 4 ги прифаќа водите од источната страна и е спроведен во Крак 5 со 
пропуст под пат на стационажа на Крак 5 0+102,46. Крак 5 ги прифаќа 
водите од северната страна и ги спроведува во колектор К0 на стационажа 0+351,93. 
Крак 7 и Крак 8 Крак 8 ги прифаќа водите од источната страна и ги спроведува во 
Крак 7 на стационажа 0+066,33. Крак 7 ги прифаќа водите од источната страна и од 
Крак 8 и ги спроведува во колектор К0 на стационажа 0+177,82. 
Крак 6 ги прифаќа водите од североисточната страна и ги спроведува под постојниот 
мост независно од колектор К0 во прокопаниот 9-ти канал. 

Каналите во селото се од тип на отворена каналска мрежа, армирано-бетонски со трапезна 
форма во попречен смисол. Системот е предвиден само за атмосферска канализација. 
Канализационата мрежа се води претежно по постојни краци кои воглавно се поставени 
покрај постојните улици.  Има еден главен колектор и 5 прикључни краци. Изведени се 
армирано-бетонски трапезни канали со д=10 см поставени на подлога од тампон со д=15 см 
армирани со арматурна мрежа Q 131. Од објекти на мрежата изградени се бетонски и армирано 
бетонски пропусти Ф300 до Ф600 mm. 
KRAK 0 Правец на протегање од североисток кон југ со улив во постоен 9-ти канал. Одуливот 
во 9-ти канал кон север продолжува нагоре. 

Прв дел Јазел 12 над улив на кракл 6 до јазел 8 на улив на крак 7. Сливната 
површина (сопствена) на Крак 0 изнесува 2,68 ha, со пресметана количина од 
Q10%=1198 l/s. Подолжниот наклон на овој дел е униформен 0,34%. Профил на 
оваа делница 70/60 sm  на должина од 177,80 m. Од десна страна пристапен пат до спој со 
главниот пат на стационажа 0+203,45. Пред спојот улив на Канал 7 на стационажа 
0+201,77 каналот поминува под пристапниот пат со бушење под пат со 
цеваст пропуст Ф 600 со должина од 8m. 

Втор дел Јазел 8 (улив на Крак 7) до јазел 5 улив на Крак 5. Сливната 
површина (сопствена) на Крак 0 изнесува 2,30 ha, со пресметана количина од 
Q10%=928,82 l/s. Подолжниот наклон на овој дел е униформен 0,34%. Усвоен профил 
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на оваа делница 0,60/0,50 м=1 на должина од 174,13m. Пред спојот улив на Канал 5 на 
стационажа 0+351,93 каналот поминува под пристапниот пат. Усвоен попуст Ф 600 со 
должина 8 m. 

Трет дел Јазел 5 (улив на Крак 5) 0+351,93 до јазел 4 улив на Крак 3 стационажа 
0+914,74 m. Растојание 562,84 m. Сопствен слив од 8,05 ha. Количина од 626,83 l/s. На 
оваа делница е усвоен трапезен профил 50/50 со м=1. Усвоен еден двоен пропуст Ф 300 со 
должина по 5 m и 3 m. на стационажа 0+375 и 0+810. 

Четврт дел Јазел 4 (улив на Крак 3) 0+914,74 до јазел 3 улив на Крак 2 стационажа 
1+143,37 m. Растојание 228,63 m. Сопствен слив од 4,11 ha. Количина од 336,90 l/s. На 
оваа делница е усвоен трапезен профил 40/35 од 914,74 до 945,99. Од 945,99 до 1005 
усвоен правоаголен профил 50/50 со заштитен капак, а од 1+005 до 1+143,73 усвоен 
трапезен профил 50/35. Усвоен двоен пропуст Ф 300 на стационажа 1+071 со должини 
по 3 m. 

Петти дел Јазел 3 (улив на Крак 2) 1+143,37 до јазел 2 почеток на крак на 
стационажа 1+261,61 м. Растојание 118,30 м. Сопствен слив од 1,01 ha. Количина од 
57,10 л/с. Усвоен трапезен профил 40/35 м=1.J=1,26%. Проток 58 l/s. се 2 пропуста 
по 4 m. Оптоварени со количина 58 l/s. 

 
vis.vodna2  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
15,523  28,119  108,491  116,763  0,18662 
 

Во подолжен смисол Крак 0 е со променлив подолжен наклон од 0,34 % на почетокот 
до 1,26% на крајот. 
 
КРАК 2 
 

Правец на Крак 2 од исток кон запад до спој со пристапниот пат 0+270 до 
0+037, со премин под пат од десна кон лева страна на стационажа 0+114,55 до 
0+121,24, потоа кон југозапад до постоен пропуст под пат и на почетокот се спојува со 
пропустот. Сливната површина на Крак 2 изнесува 1,45 ha, со пресметана количина од 
Q10%=95,11 l/s. Наклонот е променлив и се движи од 0,88 % до 0,30% и 0,38%. Усвоен 
правоаголен попречен профил од уливот во постоен пропуст до стационажа 0+114,55, со 
покривен капак со д=10 sm. Од преминот под патот узводно нагоре е трапезен 
АБ канал 40/35 м=1.  Пропусти:еден пропуст под пат од АБ цевка Ф 500 со Л=7m. На останатиот 
дел за пристап кон објектите предвидени АБ пропусти Ф 300 -5 пропусти по 3m. 
 
КРАК 3 

Правец на Крак 3 од исток кон запад, спроведување на водите под пристапниот 
пат со пропуст ф 600 и улив во Колектор К0. Сливната површина на Крак 3 изнесува 
1,04 ha, со пресметана количина од Q10%=83 l/s. Наклонот е униформен и изнесува 
0,31%. Улив во колектор К0 со денивелација од 25 sm е трапезен АБ канал 50/50 
м=1 конструктивно армиран. 

 
КРАК 4 И КРАК 5 
 

Правец на канал 5 од исток кон запад, а правец на канал 4 од север кон 
југозапад. Сливната површина на Крак 5 изнесува 9,38 ha до улив на крак 4, пресметана 
количина Q10%=450,36 l/s а од улив на крак 4 до улив во К0 0,49 ha. Вкупна површина 
на Крак 5 9,87 ha или пресметана количина Q10%=556,44 l/s. Сливната површина на 
Крак 4 кој се влива во Крак 5 изнесува 2,17 ha., со пресметана количина Q10%=151,06 l/s. 
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Должината на Кракот 5 изнесува до улив на Крак 4 102,5, а од тука до крајната 
стационажа 297,74 m. Наклонот е униформен по целиот канал и изнесува 0,33%. Должината на 
Крак 4 изнесува 265,55 m со униформен наклон од 0,47%. За крак 5 е трапезен попречен профил 
по целата должина тип 50 /50 м=1.За Крак 4 е усвоен трапезен попречен профил по целата 
должина тип 40 /35 м=1. Решение на уливи: Уливот на Канал 5 во колекторот К0 е со цеваст 
А.Б.пропуст со 2 бетонски цевки Ф 300 со облога и влезноизлезни глави. Влезот на цевката е со 
денивелација од 25 sm од дното на колекторот. Уливот на Канал 4 во Канал 5 е со А.Б. пропуст 
Ф 500 со должина од 14,7 м поради премин под пристапен пат. Влезот на 
цевката е со денивелација од 16,5 sm од дното на Канал 5. Пропусти на Крак 5. На уливот во К0 е 
предвидена АБ цевка Ф 600. Пропусна способност на улив за Q=556,34 l/s.Ј=1,2%. 
 
ND  vis.vodna2  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
600  41,481  56,239  672,275  723,533  0,488921 
 
На преминот под асфалтен коловоз предвидена Ф 600 со бушење. Пропусна способност за 
Q=450,36 l/s i J=0,65%. 
 
ND  vis.vodna2  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
600  48,054  56,239  459,439  494,470  0,439454 
 
Поради малата пропусна способност на Ф 300 за усвоениот наклон од 0,33 % се има по 2 цевки 
Ф 300 за премостување на пристапите од уливот на 4-ти канал. Има 4 вакви пропусти со должина 
по 3 m. Пропусти на Крак 4 На уливот во К5 е предвидена АБ цевка за премостување под 
коловоз Ф 500 со наклон од 0,47% и количина од 151,06 l/s. 
 
ND  vis.vodna1  vis.vodna2  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
500  28,69524  28,695  46,865  240,254  258,572  0,266954 
 
На овој крак има уште еден пропуст Ф 300 со должина од 14 m. 
 
КРАК 6 

Праавец на канал од исток кон запад. Сливна површина 5,39 ha, со пресметана количина 
Q10%=393,282 l/s. Должина на крак од 500 m. Нивелетски е поделен на два дела: од 
0+000 до 300,02 наклон 0,44%. Од 300,02 до крај 0,55%. Трапезен попречен 
профил по целата должина тип 50 /50 м=1. Решение на улив: Кракот е независен од колекторот и 
се улива во 9-ти канал послемостот. Уливот е каскаден во однос на дното на 9-ти канал. Се 
предлага нафрлан камен на спој на крак 6 со 9-ти канал за да се спречи ерозија при поголеми 
води.  

Во долниот дел на кракот каде сливот е поголем се поставени 3 пропусти Ф 500 
и тоа два пред влезови со должина од по 3 m и еден попречно на улицата за прифаќање 
на водите од спотивната страна, каде исто има изградено канал. Максималната пропусна 
способност на Ф 500 со наклон е 250 l/s или 232 l/s полн цевковод. Во 
горниот дел каде сливот и количиите се помали се поставени 2 пропусти Ф 300 со 
вкупна должина од 11 m. 

 
ND  vis.vodna1  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
500  40,39154  46,865  232,460  250,184  0,32715 

 
ND vis.vodna1  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 

300  23,92234  28,119  66,559  71,634  0,197636 
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КРАК 7 И КРАК 8 
 
Правец на канал 7 од северо-исток кон југо-запад, а правец на канал 8 од југ кон 
север. Сливната површина на Крак 7 изнесува 7,34 ha до улив на крак 8, пресметана 
количина Q10%=359,84 l/s а од улив на крак 8 до улив во К0 0,35 ha. Вкупна површина 
на Крак 7 7,34 ha или пресметана количина Q10%=392,275 l/s. Сливната површина на 
Крак 8 кој се влива во Крак 7 изнесува 2,54 ha., со пресметана количина Q10%=134,35 
l/s. Должината на Кракот 8 изнесува до улив на Крак 8 66,33 m, а од тука до крајната 
стационажа 197,69 m. Наклонот е променлив, од 0,44 на почетокот до 2,54% на крајот. 
Должината на Крак 8 изнесува 157,82 m со униформен наклон од 0,30%. За крак 7 е трапезен 
попречен профил по целата должина тип 50 /50 м=1.За Крак 8 е трапезен попречен профил по 
целата должина тип 40 /35 м=1. Решение на уливи: Уливот на Канал 7 во колекторот К0 е со 
денивелација од 28 sm. Уливот на Канал 8 во Канал 7 е со денивелација од 35 sm 
Пропусти на Крак 7. Пред уливот во К0 е предвидена АБ цевка Ф 500 за да се задоволи 
пропусната способност на уливот. 
 
 

vis.vodna1  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
38,79842  46,865  247,480  266,350  0,330632 

 
За Q=234,81 l/s Пропуст Ф 300 на стационажа 0+292 со подолжен наклон 2,5% и пропусна 
способност 143 l/s. Истиот зафаќа скопро половина од сливната површина, односно 117 l/s. 
 

ND  vis.vodna2  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
300  19,884  28,119  143,035  153,941  0,258259 

 
Предвидени се пропусти Ф 400 со наклон од 0,43%, по два на профил за задоволување 
на пропусната способност. 
 

ND  vis.vodna2  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
400  28,452  37,492  136,494  146,901  0,246692 

 
На стационажа 0+104 има поставено 1 пропуст Ф 500 со наклон од 0,43% и пропусна 
способност на полн профил 247,7 l/s. 
 

ND  vis.vodna1  vis.vodna2  hmax(sm)  Qp(l/s)  Qmax(l/s)  hkr 
500  40,39154  40,392  46,865  247,480  266,350  0,337961 
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Хидрауличка пресметка за димензионирање на ретензијат 
 

КРАК 

0 

Јазел Стационар Ширина 
на дно 

Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

1  0  0,70  1  1  0,53  0,003347  0,53  580,773  1109,94 
2  177,82  0,60  1  1  0,56  0,003356  0,49  581,37  928,82 
3  351,93  0,50  1  1  0,42  0,003674  0,42  581,94  626,83 
4  460,67  0,50  1  1  0,42  0,003674  0,4  582,32  5  914,74  0,50  1  1  0,3  0,003846  0,29  584,3  336,89 
6  945,99  0,50  1  1  0,3  0,003846  0,29  584,439  7  1005  0,50  0  0  0,37  0,008167  0,47  584,696  8  1129,41  0,50  1  1  0,3  0,003846  0,22  585,238  9  1143,37  0,50  1  1  0,11  0,003921  0,08  585,4  57,1 
10  1240  0,40  1  1  0,12  0,004415  0,12  586,629  11  1261,67  0,40  1  1  0,12  0,004415  0,11  586,72  12  1265,45  0,40  1  1  0,12  0,004415  586,741   

 
 
КРАК 2 

Јазел Стационар Ширина 
на дно 

Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

1  0  0,50  0  0  0,16  0,006137  0,19  585,899  95,11 
2  70  0,50  0  0  0,16  0,006137  0,19  586,166  3  121,79  0,50  0  0  0,16  0,006137  0,2  586,33  4  124,61  0,50  0  0  0,16  0,006137  0,19  586,34  5  230  0,40  1  1  0,16  0,004436  0,21  586,65  6  270  0,40  1  1  0,16  0,004436  0,13  587,001  

 
 

КРАК 
3 
Јазел Стационар Ширина 

на дно 
Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

10  0  0,50  1  1  0,13  0,004663  0,15  584,55  82,98 
11  66,85  0,50  1  1  0,13  0,004663  0,15  584,755  
 
 
КРАК 
4 
Јазел Стационар Ширина 

на дно 
Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

41  0  0,40  1  1  0,21  0,004172  0,2  583,03  151,06 
42  267,88  0,40  1  1  0,21  0,004172  0,2  584,3  
 
КРАК 
5 
Јазел Стационар Ширина 

на дно 
Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

46  0  0,50  1  1  0,4  0,003501  0,4  583,03  556,34 
47  105  0,50  1  1  0,35  0,003838  0,44  583,376  450,36 
48  401,64  0,50  1  1  0,35  0,003838  0,44  583,828  
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КРАК 
6 
Јазел Стационар Ширина 

на дно 
Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

61  0  0,50  1  1  0,27  0,004102  0,26  581,47  286,02 
62  300,02  0,50  1  1  0,27  0,004102  0,25  582,79  63  508,96  0,50  1  1  0,27  0,004102  0,33  583,944  
 
КРАК 7 

Јазел Стационар Ширина 
на дно 

Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

54  0  0,50  1  1  0,33  0,003642  0,32  581,65  392,27 
55  66,11  0,50  1  1  0,31  0,00388  0,32  581,93  359,83 
55  148,58  0,50  1  1  0,31  0,00388  0,3  582,291  359,83 
56  292,74  0,50  1  1  0,31  0,00388  0,29  582,977  359,83 
 
КРАК 8 
Јазел Стационар Ширина 

на дно 
Лев 
нагиб 

Десен 
нагиб 

Критична 
длабина 

Критичен 
наклон 

Нормална 
висина 

Кота на 
дно Q 

62  0  0,40  1  1  0,2  0,003947  0,21  582,286  134,34 
63  157,81  0,40  1  1  0,2  0,003947  0,21  582,757  134,34 
 

 
Пример на карактеристични профили кои се земаат за димензионирање на протоците 
 

 
 
Добиените количини на вода се параметри за дименизионирање на пресекот на каналите и 

тука е избран трапезен пресек со соодветни димензии кои ќе направат ретензија на вода. Q= 3335 
м3 Каналите ги имаат потребните димензии за примање на предвидените води од сливното 
подрачје кои во потполност одговарат и се вклопуваат во топографските, геодетските и 
инфраструктурните ситуации на терен. 

Дополнителен систем за наводнување имаме во Општина Могила кој исто така може да 
биди искористен за ретензија на водени ресурси кои ке се сместат во мрежата Деталната 
цевководна мрежа на ХС „Стрежево”, (ДЦМ), е  приклучена на главниот доводен канал и 
овозможува наводнување на делот од Пелагонија (проектно предвидени 20.200 ha нето 
обработливи површини) лимитиран со реката Шемница на север, Црна Река на исток, 
македонско - грчката граница на југ и главниот доводен канал на запад. Доминантната положба 
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на главниот доводен канал во однос на ДЦМ обезбедува природен притисок за наводнување со 
дождење на повеќе од 90 % од проектно предвидените земјоделски површини. 

ДЦМ претставува мрежа од главни, разводни и делнични цевководи со вкупна должина од 
534.067 m. Главните цевководи (вкупно 11) со вкупна должина од 104.487 m, со зафатните 
градби се директно приклучени на главниот доводен канал и истите се на меѓусебно растојание 
од 2 - 2,5 km, приближно ориентирани во правец запад - исток и покриваат нето површина од 
175,3 - 3.217,7 ha. Главните цевководи се изработени од челичи цевки, TESAL цевки и цевки од 
тврд PVC (DN < 500). На главните цевководи се приклучуваат разводните и делничните 
цевководи. Делничните цевководи (вкупно 428) со вкупна должина од 429.580 m се поставени на 
меѓусебно растојание од 600 m и истите, генерално се протегаат ортогонално на правецот на 
кореспондентниот главен цевковод и покриваат површина од 30 - 60 ha. Делничните цевководи 
се изработени од цевки од тврд PVC. По должина на делничните цевководи, на секои 100 m е 
изведено изливно место (хидрант) на кое се приклучува опремата за наводнување. 

 
Со користње  на оваа мрежа дополнително можи да се направи ретензија при поплавен 

бран како во самите цевоводи така и со распрснување во почвата. 
 

3.1.2  Општина Малиќ 
 
 Големи акомулации   

Сливот на реката Девол е со повеќе акомулации кои се како езера иако не припаѓаат во 
Општина Малиќ тие сепак имаат влијание на регулирањето и собирањето на водите бидејќи се 
вметнати во целокупниот слив на реката и тоа се:  
Banja Reservoir  47 km 
Hilarionas Artificial Lake  118 km 
Artificial Lake of Polyfyto (Haliacmon River)  123 km 
Reservoir of Pournari  159 km 
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Kremasta (lake)  201 km 
Kastraki (lake)  214 km 
Mornos Reservoir  273 km 
Lago del Flumendosa - artificial river basin  960 km 
Lake Omodeo - artificial river basin  985 km 
Barrage gargar  1778 km 
        

Бања има  голема хидроцентрала на реката Девол лоцирана во близина на селото Бања, 
Албанија. Изграден е од Devoll Hydropower, албанска компанија во сопственост на норвешката 
енергетска компанија Statkraft. Проектот се состои од голема електрана со номинална моќност од 
70 MW и просечно годишно производство од 242 GWh. Браната е долга 900 метри, широка 370 
метри и висока 80 метри. Се планираше акумулацијата да има површина од 14 km2 и капацитет 
за складирање од околу 400 милиони m3. Завршена е во 2016 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моглица на која исто така има хидроцентрала Моглица која влијае на режимот за 
регулација на  реката Девол, лоцирана во близина на селото Моглица, Албанија. Проектот се 
состои од голема електрана со инсталирана моќност од 197 MW и просечно годишно 
производство од 475 GWh. Го гради Devoll Hydropower, албанска компанија во сопственост на 
норвешката енергетска компанија Statkraft. Браната со асфалтно јадро e долга 320 m, висока 150 
m и широка 460 m. Се очекува браната да биде највисоката од ваков вид во светот. Резервоарот 
има површина од 7,2 km2 и складишен капацитет од околу 360 милиони m3. Електраната е дел од 
Деволскиот хидроенергетски проект и изградбата на неа започна во јуни 2013 година. Главните 
конструкции на браната беа завршени во јуни 2019 година. Комерцијалните операции започнаа 
во 2020 година. Девол хидроенергетски проект. Девол Хидроенергетскиот Проект е најголемата 
приватна инвестиција во хидроенергијата во Албанија во последните 30 години.  

 

 
Хидроенергетскиот проект Девол се наоѓа во долината Девол, во југоисточниот дел на 

Албанија. 
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Во Договорот за концесија, проектот или областа за концесија е дефинирана со областа на 
реката Девол помеѓу 95 и 810 m надморска височина, која се наоѓа помеѓу старото село Бања во 
општина Церрик во округот Елбасан и општината Малиќ во округот Корча. 
 

Сливното подрачје на Девол го опфаќа висорамнината Корча, планинскиот среден тек на 
реките Девол и Томоррица до Грамш и брановидното ридско подрачје од Грамш надолу до 
Козаре. Во Козаре во округот Кучово, реката Девол се спојува со реката Осум и го зема името 
река Семан, која пак се влева во Јадранското Море. 
 

Директната проектна област се протега во областите Елбасан и Корча и се спроведува во 
сегашните општини Циррик, Елбасан, Грамш, Малиќ и Корча. 

Хидроенергетскиот проект Девол се состои од развој, планирање, изградба и работа на 
две хидроцентрали, ХЕ Бања и ХЕ Моглица, со инсталирана моќност од околу 269 MW и 
планирано производство од прибл. 700 GWh/годишно. Инвестициската одлука за трета 
хидроцентрала, ХЕ Кокел, ќе се разгледува откако ќе бидат завршени првите две хидроцентрали. 
 

Проектната шема е развиена врз основа на концепт презентиран од австриската компанија 
ЕВН АГ, која беше развојен партнер на Статкрафт до 2013 година, кога Статкрафт ги купи 
акциите на ЕВН и стана единствен сопственик на Девол Хидропауер. 

Проектот ги започна своите првични активности на локацијата како дел од фазата на 
предизградба во 2009 година, по одобрувањето на Договорот за концесија од страна на 
албанскиот парламент. Во 2013 година започна изградбата на ХЕ Бања, која беше финализирана 
и пуштена во употреба во 2016 година. 

Инвестициските трошоци за хидроенергетскиот проект Девол се проценуваат на околу. 
590 милиони евра. Ваквите инвестиции знатно допринесуваат за регулација и контролирано 
работење со ресурсите во сливот и максимално искористенос на   просторот за ретензија. 

Езеро кое припаѓа на општина Малиќ е Резервоар Малиќ кое се наога во непосредна 
близина на градот и водата се користи за водоснабдубање на населението како и за други 
потреби. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Местоположба и реконструкција на Езерото Малиќ 
 
 
 
 



30 

 

 Средни и мали акомулации кој не се  како дел од сливното подрачје на општина Малиќ   

Помагаат за ретензија на вода но не влијаат дирекно на микро сливното подрачје на Општина 
Малиќ но сепак можиме да заклуциме дека имаат издржано техничко решение за функција на 
целокупниот слив од 3140 km. 
 
 Бари или така наречени мали оази на екологијата се присутни на територијата на општина 

Малиќ како и мали акомулирани простори на реката затворени со устави (табласти 
затварачи) со кои се регулира полавниот бран и се чистат наносите во периодот на големи 
води. Има околу 4 на сливот што припаќа на општината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Устави за регулација                                                     Мали бари езерца   
 
Ваквите езерца се сместени во планинскиот дел служат и за рекреација и туризам према 

статистички податоци ретензираат вода околу 10000 m3 вода и тоа се како леднички езера.  
Дупки кои ја задржуваат водата од топењето на снегот што во голема мера помагаат за 

зголемување на ретензиониот бран за време на големи води. Барите во рамничарскиот дел од 
општината Малиќ  заради лошите технички карактеристики односно неможна интеграција во 
целиот хидролошки систем за проточност на водата се исушени со појава и опасност од 
маларија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              3Д моделирана слика на сливното подрачје во Малиќ 
 

 Рецепиени  (реки)  
Најголемата река е реката Девол која врши ретензија и го успорува поплавниот бран со 

своите регулирани текови и сливови и е дел од поголем хидротехнички слив Девол (албански: 
Devoll; определена албанска форма: Devolli) е река во јужна Албанија. Таа е една од изворските 
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реки на Семан. Долг е 196 км, а одводниот слив е 3.130 km2 . Неговото просечно празнење е 49,5 
m3/s . Изворот е во југозападниот агол на општина Девол, блиску до грчката граница. Тече 
првично североисточно, низ Мирас, потоа на север преку Билишта, а северозападно низ Прогер, 
Појан (во северната Корча рамнина која до Втората светска војна беше мочурлива), Малиќ, 
Моглица, Кодовјат, Грамш, каде што завршува  во големото езеро и Гостиме, каде што се врти 
на југ. Се спојува со Осум кај Кучово, за да го формира Семанот. Семан се отвора во мала делта 
јужно од лагуната Караваста во Јадранското Море. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Во план или во изградба се голем број хидроцентрали на реката Девол. 
  
 Во текот на 1970 година значителни количества вода од реката била пренасочена во 
Малото Преспанско Езеро со намера да се користи во текот на летото за наводнување. Поради 
високите наноси во водата на реката, а малата брзина на истекување која се појавува кога таа ќе 
навлезе во рамничарски предел на албанската страна дојде до таложење на големи количини од 
нанос  и сега не е во функција. 
 Дел од речното корито е регулирано додека делот каде поминува низ планинските 
предели е регулирана со акомулации и брани како хидросистем за производство на електрична 
енергија. 
 Одводни (атмосферски канализации) 

Земајќи го во предвид фактот дека полето во Малиќ било мочуриште и дека со систем на 
канали е направено негово исушување и претворање но плодно земјиште останува фактот дека 
се направени бројни канали и колектори кои заеднички врзуваат еден систем за одводнување. 
Кога е периодот на големи врнежи и топење на снегот овој систем ја има таа можност да прими 
дел од атмосферската вода и ја задржи во своите ретензиони простори како би се избегнало 
поплавувањето на земјоделските површини и населените места во општина Малиќ. 

Како дел од оваа студија направивме една парцијална хидролошка анализа за ефикасноста 
на дел од системот на одводни канали кои беа и предмет на третирање во смисла на реализација 
на одредени регулации во рамницарскиот дел на општината конкретно во населеното место 
Влочиште. 
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Дел од земјените канали беа направени бетонски со соодветни хидраулички 
карактеристики за кои проверуваме дали прават ретензија на  можните  предвидените  количини. 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1: Ситуација на главно корито 

 
1.2.1. ХИДРОЛОШКИ ПРЕСМЕТКИ 
Вкупната количина на дождовата вода изнесува: 
Q = 576.0 l/sec 

1.2.2. ХИДРАУЛИЧКИ ПРЕСМЕТКИ  

 
Хидрауличка пресметка на трапезен канал: 

h a b n i A O R R1/6 C V Q 
1.00 1.60 0.80 0.024 0.00671 1.20 4.05 0.30 0.82 34.02 1.52 1.82 

 

Карактеристични параметри на каналот: 
h – длабочина на каналот 

a – горна ширина на каналот меѓу косините 
b – ширина на дно на каналот 

n – рапавина на коритото 
i – просечен пад на каналот 

A – попречен пресек на каналот 
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O – наквасен обем 

R – хидраулички радиус 
C – шезиев коефициент 

V – брзина на течење 
Q – максимална пропусна количина на каналот 

Максималната пропусна способност на каналот изнесува:  
Q = 1,820.00 l/sec 

Во анализата се вклучени различните канали во зависност од типот на каналот терцијален, 
секундарен или примарен колекторски добиваме различни димензии кои ќе ги прикажеме 
графички со сите параметри. 
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Можеме исто така да заклучиме дека и за исти климатски услови врнежи и температури 
добиваме различни димензии на профилот на каналот што во случајот зависи од другите 
варијабилни параметри, а тоа е подолжен наклон и површината за одводнување како и  
шезиевиот коефициентот C. Во анализите кои се направени и се движи од 0,00348 до 0,012 %,  а 
количината на вода Q =227l/s до 576l/s но и заради помалиот коефициент на рапавост бетонските 
канали се подобро решение од земјените заради подобрите хидраулички перфоманси, а и имаме 
и мала инфилтрација што ја зголемува ретензионата моќ на каналите. Билансот на канали во 
Малиќ е: 
  Главни Канали 33 030 00 m  
  Колектори 44 180 00 m 

       Секундарна мрежа:  
  Одводни канали 1 33 410 00 m  
  Одводни канали 2 474 409 60 m  
  Одводни канали 3 203 318 40 m 
 кои се 48% бетонски, а 55% земјени, препорака е да се продолжи со инвестирање во 

регилирани, хидраулицки издржани објекти кои ќе ја подобрат состојбата во микро сливот. 
 Каналите кои се предвидени за наводнување во оваа општина можат да бидат двонаменски 

да служат за задржување на водата да имаат ревизибилна улога а се до незанемарлива 

должина.  

 Канали за наводнување (колектори) 171 725 00 ml и со вкупна површина од 0,45 km2 

  Канали за наводнување (секундарна мрежа) 2 10 410 00 ml и со вкупна површина од 0,03 

km2 

 

3.2   ИДНИ МЕРКИ И ОБЈЕКТИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОДАТА ВО ПРИРОДАТА 

 

Објекти и мерки кои треба да бидат изграден и превземени за да овозможат поголема 

ретензија  на водата на територијата на Општина  Могила и Општина Малиќ. 

Аналитичкиот пристап во оваа студија ја дефинира препораката  на општините во контекст 

на зголемување на ретензионите простори во сите сегменти. Сметајќи дека двете општини се 

соочени со иста проблематика. а имаат иста цел заштита од поплави со акцент на зголемена 

акумулација на вода во приридата  би биле заеднички со разлицен обем. 

Општи препораки за зголемување на капацитетите за складирање на вода. 

 Постојано чистење на реките и каналите од нанос и вегетација  

 Регулирање на реките и каналите  за подобрување на хидраулчките карактеристики  

 Изградба на нови акомулациони простори во вид на големи средни и мали брани со 

мултифункционален пристап, изградба на мали бари, дооформување на системот од одводни и 

доводни канали. 
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2.1 Општина Могила   

 Да се реализира студијата за изградба брана во НМ Бучин на река Црна 

Црна Река е со сложен профил, бидејќи тече низ четири морфолошки различни области. 

Во горниот дел до с. Бучин таа тече низ Демир Хисар во правец запад-исток и долината има 

клисуреста форма со неколку ерозивни проширувања како на пример она кај с. Жван. На овој 

потег реката има релативно голем пад околу 4‰  и среден проток од 4,91 m3/s (максимални 167 

m3/s). Тоа се погодни природни услови за акумулација на водите (кај с. Бучин со вкупна 

зафатнина од 250 милиони m3).  

Изградбата на браната Бучин на Црна Река е едена од најважните мерки за заштита од 

поплави на целиот Пелагониски регион  по течението на Црна Река. Со изградбата на оваа брана 

се формира ретензионен базен кои ќе ги прифати и задржи големите води кои се собираат од 

крушевскиот и демирхисарскиот дел кои претежно е планински крај и се карактеризира со 

средно стрмни земјени и оголени падини пришто истекувањата се брзи и буични со големи 

количини на вода и може да се каже дека е една од најголемите причини за поплавите во 

регионот на Општина Могила.  

Со изградбата на овај објект се задржуваат големите води при оболни врнежи на дожд 

при што низводно по течението на реката се намалува не контролираното истекување на 

површинските води, а со тоа се намалува можноста за поплави во Општина Могила и Новаци. 

Оваа акумулација првенствено покрај заштитата од поплави  акумулираните води може да 

се искористат за наводнување на Пелагонискиот регион низводно од браната, со тоа би се 

зголемила значително продуктивноста на овај познат земјоделски регион. 

Исто така при многу големи поплавни бранови системот за наводнување кои би се 

изградил во тој регион на оваа брана може дополнително да служи за растеретување и 

намалување на последиците од поплавите низводно од Црна Река посебно во регионот на 

Општина Могила. 

Системот за наводнување кој треба во иднина да се изгради на оваа брана покрај што ќе 

служи како компензационен базент исто така може да послужи за распределување на 

акумулираните води во почвите на еден поширок регион и би овозможил континуирано 

празнење на акумулацијата, а со тоа ќе овозможи зголемување на ретензиониот простор на оваа 

акумулација.  

Низ рамничарскиот дел на Пелагонија, Црна има карактер на типична рамничарска река: 

просечните падови изнесуваат само 1,6‰, дури и во некои делови 0,094‰, потоа меандрира, 

акумулира големо количество на материјал и често се излива од своето корито.  
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 Да се продолжи со изготвување на проектна документација  за продолжување на 

регулацијата на река Шемница и река Црна 

  Да се направи регулација на деловите од реките каде постои проектна 

документација за река Шемница и река Црна 

 Да се изградат бетонски канали за останатите села во општина Могила, Добрушево 

Чарлија, Радобор и Ношпал  

 Да се направат урбанистички планови со предходна студија за изградба на мали 

бари, езерца во рамничарските делови. 

 

2.2 Општина Малиќ 

 Да се направи проекти за враќање на дел од малите бари и езерца во 

рамничарскиот дел  во општината но со поинакво техничко решение да имаме низ нив проточна 

вода  од реката Девол за да немаме појава на мочуриште и опасност од маларија. 

 Да се активира системот за полненење на езерото од Мала Преспа со 

пренасочување кое постои на реката Девол но со друго техничко решение за предходно 

исталужување на наносот и негово искористување како материјал за градење. 

 Автоматизација и рехабилитација на системот на мали препреки устави за подобро 

менаџирање со водите од сливот зошто тоа сега се прави рачно зависи од пристапноста до 

објектот на одговорните лица. 

 Да се направи регулирање на реката Девол во полето на Општина Малиќ со 

уредување на просторот како мало езеро  
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  3.3   КОМПАРАЦИЈА НА СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИЧНОСТИ МОГИЛА -МАЛИЌ 

 Компаративни заклучоци за двете општини Могила и Малиќ 
Студијата опфаќа две не соседни општини кои припаѓаат на две различни земји кои 

делуваат сосема различно но компаративноста кажува дека имаат исти проблеми во решавање на 
заштитата од поплави. 

 Општина Могила зафаќа  помала територија 252,2 km2  со со 6710 жители додека 
Триторијата на Малиќ е поголема и зафаќа 656,34 km2  со поголем број на жители 62.666. 

 Општина Могила со целата територија е во Пелагониската Котлина и е равница 
додека Општина Малиќ се наоѓа дел во рамничарски дел додека помал дел се протега во брдски 
планински предел. 

 Во Општина Могила се содржани сливните подрачја на две реки Шемница и река 
Црна  со сливно подрацје од 2300 km2 додека Општина Малиќ имаме само една река тоа е реката 
Девол со поголемо сливно подрачје. Иако сливните подрачја на двете реки се слични во делот на 
микросливовите кои се протегаат само на територијата од општине  во однос на ретензионите 
простори кои се обезбедени за задржување на поплавниот бран функционираат различно. 
Менаџирањето на поплавниот бран во Малиќ се прави со мали хидротехнички објекти (устави) 
по течението узводно кои се отвараат и затвараат према условите на моменталната состојба на 
сливните води, додека на река Шемница имаме целосна мониторинг контрола на поплавниот 
бран преку браната Стрежево така да Општина Могила нема проблем со излевање на реката.  
Река Црна е целосно регулирана во атарот на општина Могила и ретензијата се прави преку 
способнаста на регулираниот пресек  на коритото со мајор и минор корито да ги прими и 
евакуира големите води. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не регулирано корито на река Црна 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Регулирано корито на Река Црна зголемена пропусност и ретензија на вода 
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o Сличности околу начинот на регулирање на ретензијата на водата во природата им е 
системот на одводни и доводни канали  кои мораат да функционираат бидејќи населените места 
и земјоделските површини се наоѓаат на поранешни мочуришта кои се исушени благодарение 
на тој мелиоративен систем.  Заедничко на овие канали во двете општини е:  
1.Селата се од рамничарски тип лоцирани катастарски општини со КП местоположбата се 
одредува од постојните ситуации и извршените геодетски снимања на сливните површини со 
дефинирање на вододелници и насока на сливање на површинските води и врз основа на тоа се 
дефинира локацијата на одводните канали. 
2.Каналите се лоцираат покрај постојните патишта, на локација на веќе прокопани канали но 
претежно со недефиниран истек. На поголемиот дел од патиштата каналите освен за 
одводнување на надворешни води ќе служат и за одводнување на дел од тие патишта каде 
попречниот наклон е насочен кон каналот. 
3.Од контактите со месното население се дефинираа тесните грла и потребните локации за 
прокопување на нови канали. Земајќи ги во предвид овие фактори се дефинира концепцијата на 
одводниот систем. 

Одржувањето на тој систем кој постои во двете општини како и негова ревитализација и 
рационалност е приоритет на двете општини затоа отпочнаа со проекти за изградба и 
ревитализација на таквите канали. Помал дел од вкупната должина на ваквите канали е 
ревитализиран со нови подобри хидраулички параметри, а останатите се земјени канали кои 
исто се во функција но брзо се заполнуваат со нанос и вегетација и ја губат својата  способност 
за евакуација на големите води и често служат како депонии за ѓубре. 

Една од појавите кои можат да се сместат во сличности на двата слива за  ретензија на 
одредена количина на вода при појава на поплавен бран се малите базени (езерца) кои ги има и 
во двете општини во Општина Малиќ тие се наоѓаат во планинските предели како  приподно 
оформени депресии и задржуваат одредена количина на вода во периодот на топење на снегот и 
врнежи. Додека во општина Могила тие се наоѓаат во равничарскиот дел и исто служат за 
ретензија на вода во периодот на високи води предизвикани од врнежи и топење на снегот. 
Ваквите мали бари се посебни екосистеми со разнивесен биодиверзитет. 

 

4. ФАКТИ ЗА ПОПЛАВИТЕ 

Поплавите се невообичаено присуство на вода на земјата со длабочина која влијае на 

нормалните активности. Поплави може да произлезат од:  

• Преполнети реки (речни поплави),  

• Обилните врнежи од дожд во текот на краток временски период (поплави),  

• Необичен прилив на езерска вода на копното  

Важни факти за поплавите се тоа што се реките и ненадејните поплави обично се резултат 

од ненормално обилни врнежи од дожд во текот на релативно краток период: часови за 

ненадејните поплави; денови на речните поплави. Брзото топење на снегот може да донесе 

повеќе вода во хидролошкиот систем кој може да биде соодветно канализиран, што доведува 

генерално до она што се нарекува пролетни поплави. Таложењето на речните корита и 
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уништувањето на шумите на сливните подрачја на водата може да ги влоши условите што 

доведува до поплави во долината на реката. Уништувањето на шумите и асфалтирањето може 

значително да го зголеми ризикот од поплави. Градењето во рамнините на поплави или во 

околината на деградираните области, или менувањето на системите за природен одвод, може 

значително да го зголеми ризикот од поплави. Не се сите поплави лоши. Сезонските поплави 

може да бидат важен извор на хранливи материи за земјоделското земјиште и надополнети 

залихи со вода во браните и подземните води. Во некои делови од светот, недостаток на сезонски 

поплави е катастрофа. Катастрофа обично се случува кога луѓето не се подготвени за поплава 

поради недостаток на системи за рано предупредување, подготвеност и мерки за ублажување. 

Поплавата што се случува во текот на ноќта, што се случува брзо, или и двете одеднаш, е 

најопасниот вид на поплава. Во зависност од количината на вода која потенцијално се дефинира 

како поплава, може да резултира со сериозни оштетувања на инфраструктурата, економијата и 

животот на граѓаните и добитокот, ако не се спроведат некои заштитни мерки на ниво на 

општина. Елементите кои се во висок ризик за време на поплавите се: било која структура која се 

наоѓа во рамнината на поплавите, згради или ѕидани површини со малтер растворлив во вода, 

згради со плитки темели или слаба отпорност на странично оптоварување или удар, патишта и 

мостови, подруми и подземни градби, комунални постројки, машини и електроника, вклучувајќи 

индустрија и комуникациска опрема, резерви со храна, културни артефакти, полиња и 

овоштарници, затворен добиток. 

5. КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ – МЕНАЏИРАЊЕ СО ПОПЛАВИ 

Зборот КРИЗА, денес е веројатно еден од најупотребуваните зборови. Често се користи за 

опишување на лични, односно приватни ситуации, но многу повеќе за опишување на состојба со 

потенцијално негативни консеквенции во кои се наоѓа општеството во целина или некои делови 

(пр. општини) од него. Етимолошки гледано, зборот КРИЗА потекнува од старо грчкиот јазик 

(κριςις) со значење: „одлука“ или „донесување суд“, која води кон позитивен или негативен 

развој на некоја проблематична состојба/ситуација. Како заеднички карактеристики на 

катастрофите се наведуваат: 

 Голем број на жртви 

 Разорување и оштетување на материјалните ресурси кои ги зафаќаат и оние кои се во 

службите за итни интервенции и другите служби за одговор односно реагирање на ваквата 

појава 

 Несразмерност меѓу потребите и можностите за отклонување и санирање на последиците 
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 Појава на различни психички реакции кои можат негативно да влијат на активностите за 

заштита и спасување 

 Итност на интервенции кои се обавуваат по автоматизам 

 Предизвикување позитивни хумани реакции во непогодените и оддалечените подрачја во 

смисол на давање помош и солидарност 

1. Ограничување (спречување, избегнување) – вклучува активности кои ги елиминираат или 

намалуваат шансите да дојде до криза или ги намалува ефектите од кризата. Доколку не е 

можно да се спречи кризата, може барем да се намали нејзиниот разорен потенцијал. На 

пример, зајкнување на крововите може да ги намали штетите од олуен ветер, системот на 

одводни канали, чистењето на речните корита и канали, потпорните ѕидови може да ги 

намалат последиците од поплави. 

2. Подготовка (планирање) – се однесува на планирање на реакциите / одговорите на кризите и 

на распоредување на ресурсите во функција на ефективен одговор. Тие активности помагаат 

во спасување на животи и минимизирање на штетите така што луѓето се подготвуваат на 

адекватен одговор кога кризата е неизбежна или веќе се случила. Покрај соодветен план 

неопходно е да се има и оспособен персонал, како и други ресурси за соодветен одговор. 

3. Одговор (реакција) – го опфаќа периодот во текот на траење или непосредно по 

настанувањето на кризата. Во текот на оваа фаза, надлежните даваат неопходна итна помош 

на жртвите и настојуваат да ја намалат веројатноста на идни оштетувања. Во реакцијата се 

вклучуваат пожарникари, полиција, итна медицинска служба, специјализирани спасувачки 

единици и останати служби за итни интервенции. 

4. Рехабилитација (опоравување) – оваа фаза трае додека сите системи не дојдат во состојба, 

односно услови за готово нормални активности. Краткотрајното опоравување се однесува на 

враќање на виталните системи и нивно функционирање во минимално оперативни услови, а 

долготрајното опоравување може да трае со месеци и години, додека целото подрачје 

погодено со кризата не се врати во претходната состојба, односно додека не се вградат 

определени нови елементи кои ќе влијаат на помала склоност на идни такви кризи.  На 

пример, населеното место може да ги пресели деловите кои биле поплавени.                                       

 Кризното планирање има централна улога во вкупниот кризен менаџмент. Инсистирањето 

на превенција и ублажување на кризата може да ги надомести напорите кои треба да се вложат 

во подготовка за кризата. Уште повеќе што колку кризните менаџери да се трудат, сите кризи не 

можат да се избегнат. Тие и понатаму остануваат „неизбежни, како порезот или смртта“, па затоа 

треба да се планира кризниот одговор. Значи, планирањето во кризни ситуации и катастрофи 

станува неминовност. 
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 Запознавање со оваа тематика како дел од организирање на заштита од поплави во 

рамките на активностите беше презентирана на обуките и семинарите во руралните заедници и 

на представниците од општините.  

6. ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИТЕ ОД ПОПЛАВИ 

1) Главни цели за заштита од поплави се следните: 

Цел 1: Намалување на ризикот од поплави  

Цел 2: Инкорпорирање на принципите на Директивата на ЕУ за заштита од поплави  

Цел 3: Зајакнување на капацитетот на институциите одговорни за справување со поплавите  

Цел 4: Воспоставување и зајакнување на системот за мониторинг и рано предупредување за 

поплави  

Цел 5: Усогласување на националното законодавство со регулативите на ЕУ  

Управувањето со поплавите сега е посебно опфатено со Директивата на Европската комисија 

2007/60 / EC 

Цел 6: Подготовка на план за управување и справување со поплавите  

Цел 7: Зголемување на свеста на населението за справување со поплавите  

Цел 8: Креирање на научна основа за справување со поплавите  

Цел 9: Подобрување на меѓународната и прекуграничната соработка во областа на управувањето 

со поплавите и размена на искуства 

2) Подготовка на планови за управување со ризикот од поплави 

Проценката на ризиците од поплава обезбедува важна основа за поставување на 

приоритети во однос на технички и финансиски одлуки во воспоставување на системи за 

управување со  поплавите. Цел на процената за загрозеност на Општина Могила и Малиќ е 

квалитативна и квантитативна анализа на податоците за можните опасности за настанување на 

природни непогоди и други несреќи и предвидување на можниот натамошен тек и последиците 

кои можат да бидат предизвикани од истите. Катастрофалните последици од природни непогоди 

покрај директните последици имаа негативен одраз и врз стабилизацијата на економските 

текови, како и врз севкупната економска состојба на Општините. 

Имајќи ја во предвид оваа констатација, се наметнува потребата од сеопфатно и 

комплексно согледување на состојбите и проблемите во областа на операционализацијата на 

заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од природни непогоди и други 

поголеми несреќи и тоа пред се на планот на превентивните мерки за справување со кризи, како 

и на степенот на подготвеност на организираните сили за справување со кризи.  
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Задачи на Процената на загрозеноста на безбедноста од сите ризици и опасности е 

утврдување на сите параметри, технички карактеристики, мапирање на ризикот, локација, 

интензитет, зачестеност и веројатност, анализа на изложеноста и ранливоста вклучително и 

физичките, социјалните, здравствените, економските и еколошките димензии и последици како и 

оцена за способностите на постоечките и алтернативните капацитети за справување во однос на 

веројатните сценарија на ризикот.  Исто така за да се процени степенот на ризик од посебна 

важност е да се има целосен преглед на изложеноста на населението, имотот на населението, 

инфраструктурата, објектите, природните и културно-историските споменици, економските 

капацитети и друго. Прва фаза во процесот на процената на ризикот е идентификацијата на 

опасностите. Приоритетот на опасностите се определува врз следните критериуми: зачестеност 

на појавување, интензитет или јачина, деструктивна моќ за предизвикување на човечки жртви, 

физички и други штети, објекти кои се примарно загрозени од опасноста и слично.  

3) Процена на опасност од поплави во Општина Могила 

Определување/профилирање на поенцијалните опасности од поплави  

На подрачјето на ЕЛС Могила потенцијална опасност за предизвикување на поплави се реките: 

Црна и Шемница. Исто така потенцијална опасност за излевање постои и кај примарната и 

секундарната каналска мрежа за одводнување во Пелагонискиот регион, а на која главен 

реципиент е река Црна. Друга потенцијална опасност за појава на поплави е вештачката 

акумулација Стрежево (120 000 000 m3 вода) која водата при максимално ниво на акумулацијата, 

неконтролирано од преливниците ја испушта преку река Шемница во река Црна или доколку 

дојде до оштетување на насипаната брана на акумулацијата (механичко, од земјотреси со голем 

интензитет или други оштетувања) доаѓа до поплава од голем интензитет во која ќе бидат 

зафатени голема површина од ЕЛС Могила, Битола и Новаци. 

Во периодот од 1987 до 1991 година ВОП Пелагонија Битола изврши проширување на 

тогашното корито на реката и изведба на новото кое беше димензионирано на 50 годишни води. 

(беше направен нов профил со мајор и минор корито). После тој период запоставено е 

одржувањето на реката при што на дното има наталожен материјала во висина од околу 80-100 

см. Исто така има појава на крупна вегетација која значително ја намалува пропусната моќ. Во 

текот на изминатат деценија направени се неколку освежувања на коритото (отстранување на 

крупна вегетација) но сето тоа со последните настани се покажа како недоволно. Бидејќи нивото 

на талогот во коритото на река Црна е далеку повисоко од оној во одводните канали при 

достигање на ниво на вода во реката од над 3,50 метри на мериот пункт кај с. Новаци се јавува 

природен феномен кога водата од река Црна се враќа назад по одводните канали и на места каде 

што висината на насипот на каналите е помала доаѓа до излевање и поплавување на околните 
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земјоделски површини. При енормно повишување на нивото на река Црна се загрозени атарите 

на селата Трновци, Св. Тодори, Подино, Ивањевци, Новоселани, Лознани, Ношпал, Вашарејца, 

Чарлија, Радобор и Могила, а од река Шемница се загрозени атарите на селото Могила и 

Радобор. Како критични објекти изложени од опасност од рушење на браната Стрежево ќе бидат 

магистралниот пат А-3 Битола – Прилеп, регионалниот пат Р 1101 Битола - Прилеп (стар пат) и 

регионалниот пат Р-29175 Могила-Трап-Добрушево, сите мостови на реките Црна и Шемница, 

железничката пруга Битола-Прилеп и индустриските објекти кои гравитираат во тој регион.  

Оштетувањетио на објекти, по конструктивни типови, степен на оштетување и број 

При појава на поплави во реоните кои се лоцирани во претходниот дел од процената ќе 

бидат зафатени голем број на објекти и тоа: куќи, згради, мостови, фабрики, училишта и тн.  

При излевање на Црна Река и нефункционирање на каналската одводна мрежа изложени се 

следните населени места во ЕЛС Могила1: Трновци, Св. Тодори, Подино, Ивањевци, 

Новоселани, Лознани, Ношпал, Вашарејца, Чарлија, Радобор и Могила. Во овие места претежно 

луѓето живеат во индивидуални станбени објекти, па според тоа бројот на ранливи објекти е: 

Ношпал 95 за живеење и околу 108 помошни, Вашарејца 62 за живеење и околу 71 помошни, 

Чарлија 56 за живеење и околу 52 помошни, Радобор 42 за живеење и околу 31 помошни и 

Могила 433 за живеење и околу 370 помошни објекти. Во населените места Трновци, Св. 

Тодори, Ивањевци, и Подино нема загрозени објекти затоа што се на поголема оддалечевост од 

река Црна но поплавени ќе бидат големи површини на земјоделско одбработливо земјиште.  

При појава на поплави од излевање на Црна Река загрозена е стабилноста на сите мостови на 

магистралните, регионалните и локалните патишта. 

Од излевање на река Шемница изложени се населените места Могила и Радобор. Во ова место 

претежно луѓето живеат во индивидуални станбени објекти па според тоа бројот на ранливи 

објекти во Могила е 433 за живеење и околу 370 помошни објекти, а во Радобор 42 за живеење и 

околу 31 помошни. Индивидуалните станбени објекти и помошните простории. 

 Оштетување на инфраструктурата, по различни категории и степен на оштетување 

Инфраструктурата (електро-енергетска, телекомуникациска, сообраќајна, водоводна и др.) е 

битен сегмент и нејзиното одржување во функција е врвен приоритет за субјектите на системот 

за управување со кризи при појава на можни поплави на подрачјето на ЕЛС Могила. При 

енормно зголемување на нивото на водотеците во ЕЛС Могила и можна појава на поплави 

                                                             

1 Податоци извадени од оперативниот план за заштита на Могила  
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потребно е да бидат во функција патните правци кои се најзагрозени (магистралниот пат А-3 

Битола–Прилеп, стариот пат Р-1101 Битола-Прилеп, регионалниот пат Р-29175 Могила-Трап-

Добрушево и останатите регионални и локални патни правци кои ги поврзуваат поплавените 

населени места), а како критични објекти кои се со особена важност за функционирање на 

субјектите и населението во ваква ситуација можеме да ги издвоиме:  

- мостовите на магистралниот пат А-3 на река Шемница и на каналот кај с. Долно Српци 

- мостовите на регионалниот пат Р-1101 на река Шемница и на каналот кај с. Долно Српци 

- мостовите на регионален пат Р-29175 на река Црна и река Шемница кај с. Радобор 

-При појава на поплави на подрачјето на ЕЛС Могила од поголем обем на удар би се нашле 

околу 10 000 до 15 000 ha обработливи земјоделски површини во ЕЛС Могила што би 

предизвикало големи материјални штети.  

 Процена на влијанието (ранливост и изложеност) на институциите/субјектите на 

Системот за управување со кризи (капацитет и способности) 

При појава на поплави во ЕЛС Могила покрај инфраструктурата и населението и 

субјектите во СУК се изложени на негативни влијанија од истите. Потребно е комуникацијата и 

соработката на сите субјекти од СУК да биде подигната на максимално ниво. Повеќето од 

субјектите (ЦУК на РМ, МВР, ДЗС, ЕЛС Могила, ЦЈЗ Битола, Здравствен дом Битола, Клинчка 

болница Битола, јавните претпријатија) имаат високо ниво на капацитет и способност да 

превенираат, ублажат и да се справат со настанатата појава на поплави. Водостопанското 

претпријатие „Битолско поле“ во овој момент не располага со адекватна механизација за 

превентивно чистење и одржување на големите водотеци (Црна Река, река Шемница и каналот 

Добрушево) па овој проблем останува како приоритет за решавање во наредниот период. 

Поплави од поголем обем на подрачјето на општините, покрај сите разгледани елементи на 

ризикот можат да предизвикаат и последици врз екосистемот, флората, фауната и тн. Ова треба 

да основа за посериозна анализа за институции кои се занимаваат со оваа специфична 

проблематика. 

 Капацитет и способност на Системот за управување со кризи за превенција, рано 

предупредување и одговор на проценетиот ризик:   

Сите институциите во ЕЛС Могила кои остваруваат посебни надлежности во СУК (ВОП 

„Битолско поле“, ЈП „Стрежево“, ЈП „Водовод“, ЗК „Пелагонија“) имаат изработено оперативни 

планови за превенција и справување со поплави. Исто така ДЗС одделение Битола има 

изработено Стратегија за заштита и спасување, а и ЕЛС Могила има изработено План за заштита 

и спасување. Според постоечката законска регулатива во РМ потребно е да бидат исцрпени сите 
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ресурси со кои располага локалната самоуправа, а ако тоа не е доволно тогаш се вклучуваат 

републичките институции со сопствените ресурси (ДЗС, АРМ, МВР и други).  

4) Процена на опасност од поплави во Општина Малиќ 

Во моментов општина Малиќ ги организираше сите активности за справување и 

спречување на поплави со формирање на посебна структура која е Дирекцијата за наводнување и 

одводнување, а паралелно со оваа структура се и сите други структури на општината, како на пр. 

Управата за земјоделство, водостопанство и сл. и Управните единици. Дирекцијата за 

наводнување и одводнување е вклучена во превенцијата од поплави, а кадарот на оваа дирекција 

е следниов: Директор, економист, геодет инженер, механичар, вработен и четворица багеристи.  

Познавање и проучување на теренот кој во општина Малиќ е рамничарски, ридско-

планински, каде четирите месни единици се со рамничарски и ридски терен, додека две месни 

единици се во планински терен. Оваа дирекција има задача да направи преглед на целокупната 

одводна мрежа и да ги утврди проблемите и ризиците од кои може да се предизвикаат поплави.  

Потенцијална опасност за предизвикување на поплави во општина Малиќ се: 

-Реки, водни канали или потоци кои доаѓаат од планинските сливови. 

- Колекторите 

-Првиот одводен канал, вториот и третиот, каде приоритетни и непосредни интервенции се 

направени на рамничарскиот простор бидејќи е најризичното подрачје за поплавување со 

површина од приближно 5500 ha почва . 

а. Реки 30 440 00 m  
б. Главни Канали 33 030 00 m  
в. Колектори 44 180 00 m 
Секундарна мрежа:  
г. Одводни канали 1 33 410 00 m  
д. Одводни канали 2 474 409 60 m  
ѓ. Одводни канали 3 203 318 40 m  
Еведентирана е и следната каналска мрежа за наводнување: 
а. Канали за наводнување 1 71 725 00 ml и со вкупна површина од 0,45 km2 
б. Канали за наводнување 2 10 410 00 ml и со вкупна површина од 0,03 km2 
 

Од наведената мрежа во надлежност на општината се секундарните канали. Реките, 

главните каналите и колекторите се дел од Регионалната дирекција за одводнување и 

наводнување која е под Министерството за земјоделство. Додека со каналите за наводнување се 

под надлежност на земјоделците. 

Соработката меѓу земјоделците-општината и министерствата доведе до соодветно 

вложување за да се спречат поплавите во последните години во општина Малиќ. Општината ја 
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подобри и одржува целата инфраструктура на каналите за одводнување и наводнување така што 

вршат редовно чистење на сите канали за одводнување и наводнување.  

- Направени се инвестиции во изградба на порти на терен кои служат како бариера на 

водата во случаи на обилни врнежи, портите се отвораат и затвораат според потребата и 

состојбата на дотоците на вода. Исто така направени се одредени инвестиции во руралните 

средини за спречување на поплави од каналите од планинските сливови за намалуваање на 

брзината на водата во случај на врнежи при што се минимизираат поплавите во рамничарските 

предели. 

- Буџетските инвестиции се направени од министерството за чистење на главните реки, 

колектори и канали. 

- Општината ја организира работата со посебни групи за следење и спречување на 

поплави со главни претставници од вработените во дирекцијата за наводнување-одводнување. 

(штабот за вонредни ситуации и претставници на административните единици). 

- Водоводните работи се поделени со посебни обврски и групи, каде што учествуваат 

специјалист, инженер и вработени, со шема за секој објект (резервоар). 

Општината ја координира работата со директорот за заштита на животната средина и 

инфраструктура за градби кои не се дозволени да се одвиваат во заштитниот појас на 

инфраструктурата за одводнување и наводнување. Интервенциите се за уривање на оние градби 

кои се во заштитниот појас. 

Редовно општината ги следи климатските и еколошките промени и изготвува годишни, 

месечни и неделни планови и ги одржува средствата, персоналот во целосна готовност за да 

спречи каква било ситуација која и штети на заедницата, имотот или на животната средина. 

5)  Живот и здравје и др болести предизвикани од поплавите во двете општини 

При досега случените поплави на подрачјето на општина Могила и Малиќ, животот и 

здравјето на населението не било загрозено во поголем обем, но сепак предизвикале одредени 

нарушувања на нормалниот живот без поголеми последици по здравјето, освен по материјалните 

добра на населението при што се губи дел од својот имот и со тоа во овие случаи се појавуваат 

дополнителни финансиски загуби (оштетување на дом, покуќнина, проблем за сместување и др.). 

При поплавување на помошни објекти се претрпува штета врз материјалните добра кои се 

потребни за одгледување на стока, залихи на храна.  

Во овие населени места (села) во функција се и артерски бунари (за технолошка вода, 

напојување на стока и др.). Здравствените установи треба да обрнат посебно внимание на фактот 

дека периодот кога вообичаено се јавуваат поплавите се поклопува со периодот кога ескалираат 

епидемиите со сезонски грипови. Ова треба да се земи во предвид ако се јави потреба од 
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евакуација на дел од населението при појава на поплави. При настаната поплава ќе доведе до 

загадување на земјиштето при што би дошло да појава на болести и зарази како кај населението 

така и кај животните и растенијата. 

6) Заеднички и координиран пристап  

  Многу е важна соработка и размена на искуства меѓу меѓународните речни сливови на 

земјите од ЕУ и пристапните членки, земјите кандидати и другите европски држави. Собирањето 

на искуствата од други земји и собирањето на локалните најдобри практики за сите аспекти на 

спречување на поплави, подготовка, и справување со катастрофи и развиваање на плановите за 

управување со поплави за речните сливови.  

Ова ќе упати повик за солидарност меѓу корисниците спротиводно и корисниците 

низводно преку националните граници, и во изготвување на прекугранични регионални планови 

со определување на зоните на можни поплави. 

 

7. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ 

Управувањето со вода е комплексно, и треба да се размислува за активности низ целиот 

слив при што тие истовремено ќе влијаат врз веројатноста за појава на поплави и можноста да се 

справиме со истите. За утврдување на долгорочна и одржлива иднина на двете општини Могила 

и Малиќ потребна е внимателна проценка на опциите околу инвестициите и за заштита на 

луѓето, имотот, земјоделството и животната средина. Потребно е целосно вклучување на 

локалната заедница, но, исто така, го вклучува искуството на експерти за соодветните области. 

Мерките за намалување на ризикот од поплави се поделени на: 

Активности за намалување на ризикот:   

7.1.1 Чистење на корито и управување со реката 
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Ефикасното управување на реките, каналите, пумпните станици и другите структури е од 

витално значење за сите аспекти на животот во двете општини. Управување со нивото на водата 

е од суштинско значење за олеснување на животот во близина на реката, без разлика дали се 

подразбира заштита на земјоделските култури, заштита на локалната економија и 

инфраструктурните објекти, или одржување на квалитетот на животната средина. Затоа потребно 

е да се постигнат две цели: да се обезбеди системот да работи ефикасно и редовно и тековно 

одржување. Ископување на реките се идентификув како клучен елемент на локално ниво, во 

решавањето на идниот ризик од поплави, а особено во намалување на времетраењето на 

поплави. Ископувањето може да влијае на спречувањето на поплави, но ќе треба редовно и 

долгорочно одржување на реки со полн водостој. Постојат и други начини да се намали 

зачестеноста и времетраењето на поплавите низ реките, вклучувајќи подигање на речните 

брегови. На подолг рок развојот на приливните бариери може да биде важен придонес за 

управување со ризикот од поплави. Треба да се разгледаат и некои различни инженерски 

решенија, за одржување на мостовите и речните брегови, регулација на реките.  

7.1.2 Управување со земјиштето 

Научно е докажано дека управувањето со земјоделските површини може да влијае на 

ризикот од поплави и транспортот на талог, а исто така има големо влијание врз квалитетот на 

водата, биолошката разновидност и отпорноста на суша. Потребно е да се разгледува целиот 

слив во однос на насоките за планирање на културите кои ќе се одгледуваат на земјоделските 

површини и уредување на сливот на водотеците. Правилното планирање со уредувањето на 

земјиштето посебно во горниот слив е од витално значење за регулирање на водостојот во 

средниот и долниот слив на водотеците. Бројни активности во оваа насока можат да придонесат 

за намалувањето на ерозијата, собирањето на дождовницата на фармите, префаќање на 

надземните водотеци, забавување на протокот во водотеците, уништувањето и создавање на 

мочуришни површини кои апсорбираат и складираат вода, засадување и управување на шуми.  

Оваа програма треба да биде усогласена со локалните приоритети и мора да се покрие 

целиот слив, од адаптација на ниво на поплавените области до неговите извори. 

7.1.3 Зајакнување на инфраструктурата 

Ефикасната инфраструктура и транспортните врски се од витално значење како за 

индивидуалните заедници така и за економскиот просперитет и раст. Заедницата треба да има 

најмалку еден пристапен пат, а ако тоа не е можно, лесен пристап до алтернативни средства за 

превоз и поврзување во и низ општината, регионот и земјата во целина. Инфраструктурата 

изложена на ризик треба да биде во можност побрзо да закрепне од поплавите. Овде станува 
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збор за тоа како да им помогнеме на луѓето да си помогнат самите себеси и едни со други за да 

се намали ранливоста при идните поплавувања.  

Секој треба да знае што да очекува од другите и што да направи за себе, на пример, 

локалните жители можат да си помогнат самите себеси со градење на порти и панели против 

поплави и преку поставување електричните приклучоци и жици над нивото на поплави.  

Првата фаза е да се поддржат луѓето кои биле погодени од поплави, повторно да се 

воспостави нивниот секојдневнен живот, деловни врски, земјоделски работи и заедничкиот 

начин на живот. Втората фаза е да се работи со домаќинствата, компаниите и сопствениците на 

земјиште да се подготват и да се адаптираат за идни можни поплави.  

Долгорочни опции за одржлива иднина 

Определувањето на долгорочна и одржлива иднина за двете општини ќе бара 

внимателна проценка на опциите и доказите како и тешки одлуки околу инвестициите и како 

заедницата може да може да се прилагоди кон тоа. Ќе треба за се работи на тоа да се разбере 

и да се договори што е прифатливо ниво на ризик и што е разумен стандард за заштита на 

луѓето, имотот, земјоделството и животната средина. Оваа ќе треба да се загледа на подолг 

рок, најмалку 20 години напред, за да се одговори на можните идните притисоци. Постои 

комплексна интеракција помеѓу различните големи можности за капитални инвестиции кои 

ќе бидат финансирани од голем број на различни групи од централната и локалната власт, 

како и од приватниот сектор и други финансиери. Во моментов не е познато дали 

намалувањето на ризикот од поплави за патни правци е повеќе рентабилно со подигање на 

транспортни патишта повисоко или со поинаков систем за управување на реката. Овие опции 

треба да се разгледуваат заедно за да обезбедат добар доказ за најефикасен и најисплатлив 

пристап, и како да се зголемат можностите за финансирање од некои потенцијални извори. 

Тестирањето на опциите бара проценка на трошоците за нивна реализација. Развојот на 

плановите за управување со ризикот од поплави и разгледувањето на постојните планови за 

управување со нивото на водата на повеќе годишните поплави ќе обезбеди добри докази за 

поткрепа на оваа работа, со поддршка за подобрување на постоечките компјутерски модели. 

 

7.2 Размена на знаење 

Размената на знаења на професионалните тела и здруженија на национално и на 

меѓународно ниво е од посебна важност во изготвување на плановите за заштита од поплави. 

Промовирање на научни истражувања како што се Моделирање на сливот на реките, и 

Постигнување на иновации и технологија во предвидувањата на поплавите и навремено 

известување и информирање на локалното население.  
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7.3 Подигање на јавната свест 

Од суштинско значење е луѓето да ги препознаваат поплавите, како дел од нивната 

животна средина. Заедниците мора да бидат свесни дека се изложени на ризик. Да постои свест 

за опасност, и да се планираат стимулации за справување со непогоди. Ризикот од поплава на 

одредени локации мора да бидат претставени со помош на мапи на опасност од поплави, други 

информации и едукација.  

7.4 Подготвеност  

  Подготвеноста е резултат на свеста и е врз основа на потребните информации за да се 

направи поединецот да ги препознае неговите можности за дејствување. Тоа ги вклучува 

индивидуалните планирања и подготовка на сите активности за намалување на штетата во случај 

на поплава.  

Планирањето на можни активности мора да се прилагоди на времето за предупредување и 

силите на дејствување. Препорачливо е да се биде подготвен дури и за најлош случај. Обуката е 

предуслов за правилно однесување во случај на поплави.  

Добро структурирана организација за итни случаи е од витално значење со цел да биде во 

можност да се справи со вонредни ситуации за време на поплави. Евакуацијата и спасувањето 

може да спречи жртви. Борбите со поплави со времени објекти ја намалува веројатноста за 

штета. Навременото предупредувањата за поплави и предвидувањата се важни елементи за 

соодветно однесување на јавноста за време на поплави.  

На тој начин, јавноста треба да стане свесна дека постои потреба за ограничување на 

употреба, на одредени добра, како на пример за индустриски, земјоделски, туристички или 

приватни цели, во области на ризик од поплавите за да се намали потенцијалот за штета. 

Информациите за ограничувања за изградба во областите со ризик од поплави треба да бидат 

лесно достапни. Информациите во врска со проценка на ризикот треба лесно да се разбирливи, 

на пример, јасни мапи за поплави и треба информациите да се распределат соодветно, врз основа 

на Географски Информациони Системи (ГИС). 

Јавноста треба да да се охрабри да ги преземе сопствените мерки за заштита од поплави и 

да бидат информирани за тоа како да се однесуваат за време на поплави. Ова, меѓу другото, 

значи дека прогнозите и информациите поврзани со тоа се лесно достапни и се обезбедуваат 

реално време со покриеност од медиумите. Сите предвидени мерки во врска со превенција и 

заштита од поплави треба да се собрани во еден сеопфатен план за акција.  Властите треба да 

обезбедат дека информациите во врска со плановите за спречување и заштита од поплави ќе 



51 

 

бидат транспарентни и лесно достапни за јавноста. Самозаштита – обука за населението во 

образовниот процес, на самиот себе, семејството и заедницата. 

7.5 Превентивни мерки  

За да се спречат негативните ефекти од големите води се спроведуват превентивни мерки, 

изградба и одржување на хидротехнички објекти и изведба на заштитни работи. Превентивните 

мерки ги вклучуваат сите мерки и дејствија кои се превземаат за да се спречи појавата на 

поплави или пак за ублажување на последиците од нивните дејства. Со превземање на 

превентивни мерки значително се намалува ризикот од поплави. 

  Во превентивни мерки се сметаат и заштитните работи: пошумување, чистење на 

вегетацијата, затревување, подигање на вештачки ливади, мелиорација, чистење на речни корита 

и слични работи, чистење на нанос пред мостовите по течението на реката. Регулација на 

речните корита и одржување на регулираните делови од речните корита, изградба на заштитни 

насипи на речните корита, особено на местата каде се евидентирани чести излевања, одржување 

на одводната секундарна и терцијална каналска мрежа. 

Запознавање на населението за опасностите од појава на поплави нивно обучување и 

оспособување за превземање на мерки и постапки за заштита и евакуација во тие услови. 

Оспособување и ставање во функција системот за јавно тревожење. 

Пополнување, обучување и опремување на единици за заштита од поплави и тимовите за 

брз одговор. 

Контрола на системот за водоснабдување од загадување посебно во местата каде се користат 

артериски бунари и бушотини. 

7.6 Оперативни мерки 

Оперативните мерки се однесуваат на активностите што се спроведуваат во време на 

непосредна опасност од излевање на водата од речните корита или појава на поплави од 

пошироки размери. 

Во справувањето и остранувањето на последиците од поплави, надлежните субјекти на 

локално ниво ги превземаат сите оперативни мерки за заштита од поплави како што се: 

- Ангажирање на сите ресурси (човечки и материјално технички) 

- Известување на население кое е зафатено од поплавата и на сите др. во пошироката околина. 

Како превентивни мерки за справување со поплавите и намалување на негативните 

активности во рамките на проектот „Превенција од поплави за заштита на животната средина“, 

имплементиран од Здружението „Центар за граѓанска иницијатива” Прилеп, Здружението 

„ДМО“ од Корча и општините Могила и Малиќ, превземени се следните инфраструктурни 

активности: 
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 Изградба на дренажни канали, Влочиште, општина Малиќ L=1824m 

 Изградба на прминувачки мост L=5m, Hd=1.0mм, H0=0.8m 

 Изградба на прминувачки мост за пешаци L=1м, Hd=2.0 

 Атмосферска канализација во с.Будаково и Трап општина Могила L-1265.47m 

Изградба на дренажни канали во општина Могила 

 

 

 

 

 

Изградба на дренажни канали во општина Малиќ 
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8. ЗАЕДНИЧКИ ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

Општините Могила и Малиќ во рамките на проектот „Превенција од поплави за заштита 

на животната средина“ во чии рамки ја подготвуваме и оваа студија подготвија и заеднички 

документ именуван како  „Заеднички план за управување со кризи“. Целта на овој документ е да 

се развие однос на споделување на ресурси меѓу двете општини, Могила и Малиќ, во случај на 

појава на поплава во било која од двете општини, споделување на ист систем / дигитална 

платформа за рано предупредување од поплави и воспоставување на локални правни 

инструменти за соработка и комуникација, модели и методи на учество на јавноста и свесност за 

управување со полавите. Развојот на овој план ќе ја зголеми соработката меѓу двете општини со 

што ќе се обезбедат потребните ресурси за заемна поддршка во управувањето со кризи.  

Партнерите треба да го прошират пристапот кон управување со прекуграничните поплави 

воведувајќи модел во кој општините со различни речни сливови можат да соработуваат и да се 

поддржуваат едни со други преку други ресурси, споделување на информации и мотивација на 

јавноста. 

Во однос на материјално-техничките ресурси (инфраструктура), констатирано е дека:  

8.1 Во Оштина Могила евидентни се следните активности: 

• Систем/дигитална платформа за рано предупредување од поплави; 
• Направена регулација на Црна Река во должина од 57 km.; 
• Исчистени одводни канали; 
• Изградена акумулација и среден просторот околу неа во с.Будаково; 
• Регулација на дел од р.Шемница во н.м Могила во должина од 12 km.; 
• Делумно изградена инфраструктура (Патишта до населени места, водоводни линии, 
канализациони мрежи за фекална канализација);  
 Делумно изградена атмосверска канализација на територијата од општина Могила во 
нм.Будаково,Трап, Могилаво должина од 3257 m.; 
• Изработена студија за вештачка акумулација во с.Црничани; 
• Изработени проекти за атмосферска канализација во н.м Српци, Беранци и Трновци; 
• Изготвување на студија со мапирање (со координати и површина) на критични плавни 
површини, како и критичните точки на излевање од реципиентите; 
• Да се донесе правна регулатива со посебни услови за градба и типови на градби на места 
изложени на често плавење и високи подземни води како дел од законот за градење во делот на 
урбанизмот и просторно планирање; 
• Изградба на дренажни канали во н.м Српци, Беранци и Трновци; 
• Изградба на инфраструктурни објекти (патишта канализациони системи) 
• Изградба односно проширување на ХСМ за наводнување; 
• Изградба на мали ретензиони системи со двојна или тројна намена, простор за собирање 
на вода при дождливи периоди, користење на водата за наводнување на зелени или земјоделски 
површини како и оплеменување на местата за одмор и рекреација; 
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• Редовно одржување на одводните канали и системи нивно цистење; 
• Контрола и одржување на насипите од реките за да бидат во кондиција да го задржат 
поплавниот бран. 
 

8.2     Во Оштина Малиќ евидентни се следните активности: 

• Систем/дигитална платформа за рано предупредување од поплави; 
• Регулација на дел од река Давол во општина Малиќ; 
• Изградба на дренажни канали во општина Малиќ во должина од 1824m.; 
• Делумно изградена инфраструктура (патишта до населени места. Пловиштарве, Вашми, 
Село Звирина, Поле Малиќ, Град Малиќ, Село Дритас и Ри, Село Ррембек); 
• Направена е санација на каналите за одводнување во селата Ремг; 
• Направена е оперативна студија од страна на дирекцијата за наводнување и одводнување 
со мапирање на целокупниот систем, и тој е поделен на примарни, секундарни и трецијални 
канали; 
• Направена е изградба на хидротехнички објекти во вид на мали брани кои го задржуваат 
поплавниот бран вршат ретензија на истиот во случаи на обилни врнежи, но портите се отвораат 
и затвораат според условите на терен. 
 

9. Заклучоци: 
 
 Двете Општини треба да го насочат своето внимание кон интегрирање во поголемите 
Хидросистеми изградени или кои ќе се градат во иднина со следење на нови технологии за 
мониторинг и управување на истите. Во хидросистемите кои ќе се градат во иднина треба да 
партиципираат за да си обезбедат ретензиони простори и соодветно регулирање на управувањето 
со водите. 
 Да продолжат со поголем интензитет да ги реализираат проектите за регулација на реките од  
нивните сливови и нивна подобра хидрауличка профилација. 
 Да продолжат со поголем интензитет да ги реализираат проектите за регулација и изградба на 
нови каналски мрежи за наводнување и одводнување. 
 Да се насочат кон изградба на нови средни и мали акомулации како и мали бари(базени) на 
целата  нивна територија  во насока на мултифункционални објекти кои ке се обезбедат одржлив 
развој. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


