Врз основа на член 49, став 6 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 29.03.2006 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
УЧЕСТВО ВО ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ,
ХУМАНИТАРНИ И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот и постапката за добивање согласност и критериумите за исполнување на кадровски и материјално-технички услови за учество во заштита и
спасување на здруженијата на граѓани, хуманитарни и невладини организации.
Член 2
Дирекцијата за заштита и спасување или Советот на општината, односно Градот Скопје
(во натамошниот текст:надлежни органи) распишуваат јавен оглас за учество во заштита
и спасување на здруженија на граѓани, хуманитарни и невладини организации.
Учество во заштитата и спасувањето на здруженијата на граѓани, хуманитарни и невладини организации се остварува со поднесување на пријава по објавениот оглас за своите
кадровски и материјални потенцијали до надлежните органи.
Пријавувањето за учество во заштитата и спасувањето здруженијата на граѓани, хуманитарните и невладините организации го доставуваат во јануари, секоја календарска година.
Член 3
Кон пријавата за учеството во заштитата и спасувањето, до надлежните органи од член
2 на оваа уредба, здруженијата на граѓани, хуманитарните и невладините организации
приложуваат списоци за нивниот кадровски потенцијал со податоци за годината на раѓањето, полот и специјалноста на оспособениот кадар.
Податоците од ставот 1 на овој член се доставуваат според составите (тимови, екипи,
одделенија), кои во согласност со нивните Статути претставуваат нивни организациони
облици преку кои ја исполнуваат целта за која се здружуваат.
Член 4
Здруженијата на граѓани, хуманитарните и невладините организации ги пријавуваат составите (тимови, екипи, одделенија) до надлежните органи при што се наведува населеното место во кои тие дејствуваат и адресата на нивното седиште.
Член 5
Пријавите за учеството во заштитата и спасувањето на здруженијата на граѓани,хуманитарните и невладините организации, се разгледуваат од страна на комисии формирани
при надлежните органи.
Најдоцна триесет дена од денот на приемот на пријавата од страна на комисиите се разгледуваат и се доставуваат предлози до надлежниот орган по однос на исполнувањето на основните
кадровски и материјално-технички критериуми за учество во заштитата и спасувањето.
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Член 6
Основен критериум за исполнување на кадровските и материјално-техничките услови
на составите кои здруженијата на граѓани, хуманитарните и невладините организации ги
пријавиле за учество во заштитата и спасувањето, се персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување, согласно прописите за видот, бројот, персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување и прописите за видот, бројот,
персоналниот и материјалниот состав на тимовите за брз одговор односно прифатените
меѓународни норми и стандарди за заштита и спасување.
Член 7
Пријавените состави за учество во заштитата и спасувањето на здруженијата на граѓани,хуманитарните и невладините организации, треба да се оспособени за самостојно дејствување, за
најмалку три дена без прекин, како и да имаат комплетна сопствена логистичка поддршка и
најдоцна три часа по повикот од надлежниот орган да се подготвени да се вклучат во активностите од заштита и спасување, од своето седиште или друго почетно место кое е претходно договорно определено.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1235/1
29 март 2006 година
Скопје

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