Врз основа на член 107 став 2 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 9.05.2006 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА РЕЗЕРВИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со оваа уредба се уредува видот и обемот на резервите на материјални средства за
заштита и спасување на настраданото население во услови на природни непогоди,
епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.
Член 2
Видот на потребните средства кои треба да се обезбедат како резерви на материјални
средства за настраданото население е:
- прехранбени производи (житарици, компир, грав, сол, шеќер, масло за јадење, храна
од животинско потекло, млеко и млечни производи),
- прибор за јадење (порција, нож, виљушка),
- лекови и медицински потрошен материјал,
- средства за одржување на хигена (хигенско санитетски комплети),
- средства за престој и сместување (шатори, вреќи за спиење, ќебиња и перници) и
- садови за вода (канистри и помали садови).
Член 3
Распоредувањето на средствата од член 2 на оваа уредба ќе се врши по човек и
семејство во количина или обем како следи:
- прехранбени артикли по човек во висина не помалку од 2100 ккал,
- еден прибор за исхрана по човек,
- еден семеен пакет за одржување на лична хигена за еден месец,
- еден шатор за сместување со капацитет од 4 – 12 лица за едно семејство,
- по едно ќебе, вреќа за спиење и перница за едно лице,
- лекови според потребите утврдени од здравствена служба,
- садови за вода по еден канистер за семејство и
- нафтени деривати според извршена проценка на потребите.
Член 4
Резервите од материјалните средства од членот 2 на оваа уредба се обезбедуваат за
загрозено население од 5.000 лица за времетраење од 30 дена од настанувањето на
непогодата.
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Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1895/1
9 мај 2006 година
Скопје

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