Врз основа на член 25 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 9.02.2006 година, донесе
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ НА ГЛАВНИОТ ШТАБ
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со ова упатство се утврдува начинот на работа и одлучувањето на Главниот штаб за заштита и спасување (во натамошниот текст: Штаб).
Член 2
Работите на заштитата и спасувањето Штабот ги врши преку командантот и началникот на Штабот или оперативните групи.
При работата на заштита и спасување, командантот одлучува во кој состав на Штабот
ќе донесува одлуки (цел состав, дел од Штабот или сам во соработка со началникот на
Штабот).
Член 3
Заради извршување на мобилизациско-оперативни задачи, како и за спроведување на
други неопходни мерки за заштита и спасување, Штабот се активира и непрекинато работи се додека траат причините кои довеле до ваков начин на работа.
По активирањето на Штабот, тој ги разгледува прашањата и донесува мерки и презема
конкретни активности за решавање на настанатата состојба.
Утврдените мерки и активности од одлуките на Штабот, командантот на Штабот ги преточува во наредби со кои се овозможува брзо ангажирање на силите и средствата за отстранување
на последиците кои настанале.
Донесените одлуки од Штабот преку наредби се реализираат преку командите и командирите на единиците за заштита и спасување.
Член 4
Штабот разгледува и решава по прашања кои произлегуваат од практиката, настаната
состојба како и доставени предлози од други органи и тела.
Член 5
Штабот работи во цел состав, со учество на дел од членовите на Штабот и со учество на
други стручни лица- експерти по прашања од интерес на заштитата и спасувањето.
За одредени прашања кои ги разгледува Штабот, командантот може да побара дополнителна документација или појаснувања и мислења од органите и телата од членот 4 на
ова упатство.
Член 6
Во претресот може да учествуваат сите поканети субјетки, а за одредени мислења дадени од страна на поканетите во претресот, Командантот на Штабот може да побара и во
писмена форма да го приложат.
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Член 7
По завршувањето на претресот за секое прашање, Штабот усвојува заклучоци кои се
реализираат со одлуки и наредби.
Член 8
За работата на Штабот Командантот ја известува јавноста.
Командантот одлучува за кои материјали и податоци може да се извести јавноста.
Член 9
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 19-391/1
9 февруари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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