Врз основа на член 43 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 9.02.2006 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА
АНГАЖИРАЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ ВО
ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот и времетраењето на ангажирањето на граѓаните распоредени во силите за заштита и спасување.
Член 2
Ангажирањето на граѓаните во заштитата и спасувањето на редовни вежби и други форми на обука се врши со покана (Образец бр. 1), а за акции за заштита и спасување со поканата за мобилизација (Образец бр. 2).
Член 3
Поканата за учество на редовни вежби и други форми на обука во заштитата и спасувањето до граѓанинот се доставува 30 дена пред почетокот на вежбата или обуката, а во исклучителни случаи времето на доставување на поканата може да биде и пократко.
Член 4
Ангажирањето на граѓаните во заштитата и спасувањето се врши во работно време и
вон работно време, во работни и неработни денови и државни празници.
Ангажирањето на граѓаните во заштитата и спасувањето трае најмногу до 12 часа во
денот и најмногу до шест дена во неделата.
Член 5
Вкупното учество на граѓаните ангажирани на вежби и други форми на обуки во заштитата и спасувањето во текот на една календарска година може да трае до 30 дена.
Вкупното време на ангажирање на граѓаните во акциите за заштита и спасување, може
да биде и подолго доколку тоа го налага настанатата состојба.
Член 6
Образецот број 1 и Образецот број 2 се составен дел на оваа уредба.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за ангажирање на единиците на Цивилната заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 26/1993) и Упатството за начинот и постапката за употреба на единиците и штабовите на Цивилна заштита што ги формира Републиката во вонредна состојба и други несреќи во мир (“Службен весник на Република Македонија” бр.51/ 1992).
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Член 8
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-390/1
9 февруари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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УПАТСТВО
При отповикот на оваа покана со себе понесете:
- Личен документ за идентификација, воена книшка (книшка за припадник на силите за заштита и спасување) и здравствена легитимација,
- Прибор за одржување на лична хигиена,
- Прибор за чистење на чевли и облека,
- Потврда од работодавачот каде сте вработени за висината на платата за последниот месец пред повикувањето, односно потврда дека не сте во работен однос што ја издава Агенцијата за вработување.
- Бидете облечени во униформа и носете ја со вас опремата за заштита и спасување(ако сте задолжени за
истата).
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УПАТСТВО
- При приемот на поканата, веднаш по најкусиот пат упатете се во единицата за заштита и спасување
во која сте распоредени.
- Ако во поканата е одредено собирно место заради превезување до мобилизациското собиралиште,
уплатата се веднаш до собирното место
- На патот до мобилизациското собиралиште бидете внимателни и избегнувајте непотребни контакти
и разговори со познати лица. За евентуални проблеми со кои ќе се соочите по патот, користете помош од
органите на полицијата, и при тоа не го прекинувајте движењето кон целта.
- Со себе понесете ја оваа покана, воената книшка (книшката за припадник на силите за заштита и
спасување), униформата, опремата за заШтита и спасување и прибор за лична хигиена.
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